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Módosítás 15
Stasys Jakeliūnas

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
kriptoeszközök piacairól és az (EU) 
2019/1937 irányelv módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatot.

Or. en

Indokolás

Based on empirical evidence, many crypto-assets, including bitcoin, are used for illicit 
activities, exhibit features of financial bubbles and cause considerable environmental damage 
due to extensive use of energy resources. The regulation however does not seem to address in 
a comprehensive way these and other core problems, including market manipulation and 
consumer abuse. The proposed regulation is also not technologically neutral (it is DLT 
biased) and the presented taxonomy may contribute to regulatory arbitrage and market 
fragmentation. A more systemic and efficient way to manage crypto-assets related risks is to 
harmonize definition of financial instruments across the EU and to adjust, based on 
functionality and core features of instruments, existing regulations on payments, investments 
and other financial services. As a viable alternative, a project of digital euro by the ECB 
should be encouraged and supported, as it could provide a safe and publicly based payment 
instrument, complementing use of cash and privately created money.

Módosítás 16
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Joachim Schuster, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A digitális pénzügyi szolgáltatási 
stratégiáról szóló bizottsági közlemény32 
biztosítani kívánja, hogy az Unió pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályai 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek, és – többek között az 
innovatív technológiák használatának 
lehetővé tételével – hozzájáruljanak a 

(1) A digitális pénzügyi szolgáltatási 
stratégiáról szóló bizottsági közlemény32 
biztosítani kívánja, hogy az Unió pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályai 
megfeleljenek a digitális kor 
követelményeinek, és – többek között az 
innovatív technológiák használatának 
lehetővé tételével – hozzájáruljanak a 
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jövőorientált, emberközpontú gazdasághoz. 
Az Unió kinyilvánította és megerősítette 
azon szakpolitikai célját, hogy a pénzügyi 
ágazatban fejlessze a transzformatív 
technológiákat és előmozdítsa azok 
elterjedését, ideértve a blokklánc-
technológiát és a megosztott főkönyvi 
technológiát (DLT).

jövőorientált, emberközpontú gazdasághoz. 
Az Unió kinyilvánította és megerősítette 
azon szakpolitikai célját, hogy a pénzügyi 
ágazatban fejlessze a transzformatív 
technológiákat és előmozdítsa azok 
elterjedését, ideértve a blokklánc-
technológiát és a megosztott főkönyvi 
technológiát (DLT), azzal a feltétellel, 
hogy ez az átalakulás teljes mértékben 
összhangban van az uniós zöld 
megállapodás célkitűzéseivel, és 
éghajlatbarát technológiákon alapul.

_________________ _________________
32 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az uniós digitális 
pénzügyi szolgáltatási stratégiáról 
COM(2020) 591.

32 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának az uniós digitális 
pénzügyi szolgáltatási stratégiáról 
COM(2020) 591.

Or. en

Módosítás 17
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Gilles Boyer, Stéphanie 
Yon-Courtin

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A DLT a gyakorlatban azokat a 
protokollokat és támogató 
infrastruktúrákat jelenti, amelyek 
lehetővé teszik a hálózatba tartozó 
csomópontok számára, hogy a hálózat 
összes csomópontján következetesen 
javasoljanak, validáljanak és rögzítsenek 
állapotváltozásokat (vagy frissítéseket), 
anélkül, hogy a megbízható adatok 
megszerzéséhez egy megbízható központi 
félre lenne szükség. A DLT nyilvános 
kulcsokon alapuló kriptográfiára épül, 
egy olyan kriptográfiai rendszerre, amely 
kulcspárokat használ: nyilvános 
kulcsokat, amelyek nyilvánosan ismertek 
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és az azonosításhoz elengedhetetlenek, és 
magánkulcsokat, amelyeket titokban 
tartanak, és hitelesítésre és titkosításra 
használnak.

Or. en

Módosítás 18
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió elkötelezett amellett, hogy 
asszertív és pozitív hozzáállásával példát 
mutasson a kriptoeszközök területén a 
szabályozás fejlesztésének éllovasaként. A 
globális szereplők biztonságos és 
intelligensen szabályozott környezetben 
való fogadása, az átalakításra és az 
innovációra való nyitottság és 
rugalmasság alapjainak egyidejű 
megteremtése mellett erősítené az Unió 
vezető szerepét ebben az új technológiai 
korszakban.

Or. pl

Módosítás 19
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 
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járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A virtuális érmék 
(tokenek) fizetési eszközként való 
használata a közvetítők számának 
korlátozásával olcsóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti a pénzforgalmat, 
különösen nemzetközi viszonylatban.

járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A virtuális érmék 
(tokenek) fizetési eszközként való 
használata a közvetítők számának 
korlátozásával feltehetően olcsóbbá, 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a 
pénzforgalmat, különösen nemzetközi 
viszonylatban. A kriptoeszközök mint 
fizetőeszközök azonban jogi és gazdasági 
bizonytalansággal járnak, tekintettel arra, 
hogy nagy a volatilitásuk, és hogy a 
vállalkozásoknak lehetőségük van arra, 
hogy előzetes értesítés nélkül 
megszüntessék azok elfogadását.

Or. fr

Módosítás 20
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 
járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A virtuális érmék 
(tokenek) fizetési eszközként való 
használata a közvetítők számának 
korlátozásával olcsóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti a pénzforgalmat, 
különösen nemzetközi viszonylatban.

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 
járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A blokklánc szintén egy 
úttörő technológia, amely a lehetőségek 
széles körét fogja megnyitni az induló 
vállalkozások és a kkv-k számára, és 
amely javíthatja a közszektor polgároknak 
nyújtott szolgáltatásait is. A virtuális 
érmék (tokenek) fizetési eszközként való 
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használata a közvetítők számának 
korlátozásával olcsóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti a pénzforgalmat, 
különösen nemzetközi viszonylatban.

Or. en

Módosítás 21
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 
járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A virtuális érmék 
(tokenek) fizetési eszközként való 
használata a közvetítők számának 
korlátozásával olcsóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti a pénzforgalmat, 
különösen nemzetközi viszonylatban.

(2) A megosztott főkönyvi technológia 
pénzügyi alkalmazása terén a 
kriptoeszközök jelentik az egyik fő 
lehetőséget. A kriptoeszközök olyan, 
digitális érték- vagy jogmegjelenítők, 
amelyek használata jelentős előnyökkel 
járhat mind a piaci szereplők, mind a 
fogyasztók számára. Kibocsátásuk könnyíti 
a tőkebevonást és növeli a versenyt, vagyis 
olcsóbbá, tehermentesebbé és inkluzívabbá 
teheti a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
finanszírozását. A virtuális érmék 
(tokenek) fizetési eszközként való 
használata a közvetítők számának 
korlátozásával olcsóbbá, gyorsabbá és 
hatékonyabbá teheti a pénzforgalmat, 
különösen nemzetközi viszonylatban. Arra 
lehet számítani, hogy a blokklánc-
technológia számos alkalmazása, amelyet 
még nem vizsgáltak meg teljes mértékben, 
új üzleti tevékenységi típusokat és új üzleti 
modelleket fog létrehozni, amelyek 
magával a kriptoeszköz-ágazattal együtt 
gazdasági növekedéshez és az uniós 
polgárok számára új foglalkoztatási 
lehetőségekhez fognak vezetni.

Or. pl



PE693.707v01-00 8/124 AM\1233149HU.docx

HU

Módosítás 22
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Engin Eroglu, Stéphanie 
Yon-Courtin, Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kriptoeszközök olyan 
eszközöknek tekinthetők, amelyek 
elsősorban a kriptográfiára és a DLT-re 
vagy hasonló technológiára 
támaszkodnak érzékelt vagy belső értékük 
részeként, amelyeket nem központi bank 
vagy hatóság bocsát ki vagy garantál, és 
amelyeket csereeszközként és/vagy 
befektetési célból fel lehet használni.

Or. en

Módosítás 23
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, France 
Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyes kriptoeszközök a 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. A kriptoeszközök többsége 
azonban nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. A 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 

(3) Egyes kriptoeszközök a 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. Az innovatív és technológiai 
vonatkozásaikhoz kapcsolódó 
sajátosságaik miatt azonban egyértelműen 
meg kell határozni azokat a 
követelményeket, amelyek alapján egy 
kriptoeszköz pénzügyi eszközként 
azonosítható. E célból az Európai 
Bizottságnak fel kell hatalmaznia az 
Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti 
Hatóságot (ESMA), hogy 
iránymutatásokat adjon ki a 
jogbizonytalanság csökkentése és a piaci 
szereplők közötti egyenlő versenyfeltételek 
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különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.

biztosítása érdekében. A kriptoeszközök 
többsége azonban nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. A 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 
különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

Or. it

Módosítás 24
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyes kriptoeszközök a (3) Egyes kriptoeszközök a 
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2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. A kriptoeszközök többsége 
azonban nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. A 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 
különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.

2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. Más kriptoeszközök a 
2014/49/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 3. 
pontja szerinti betétnek minősülhetnek. A 
kriptoeszközök többsége azonban nem 
tartozik a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
A kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 
különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.

_________________ _________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközökre vonatkozó szabályozási keret bevezetése biztosítja az ahhoz szükséges jogi 
alapot, hogy meg lehessen határozni a kriptoeszközök szabályozott felhasználásának eseteit, 
amelyek támogatni fogják az uniós gazdaság digitális menetrendjét. Az uniós ökoszisztéma 
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versenyképességéhez és önállóságához kulcsfontosságú a pénzügyi stabilitás és a piaci 
integritás. A DLT-n alapuló betétek formáját öltő kriptoeszközök kereskedelmi banki pénzt 
képviselnek, ami az uniós gazdaság kétszintű monetáris rendszerének kulcsfontosságú eleme a 
készpénz mellett. A DLT-n alapuló betétek a globális stabil kriptopénzek nagymértékben 
szabályozott alternatíváját jelentik.

Módosítás 25
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyes kriptoeszközök a 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. A kriptoeszközök többsége 
azonban nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. A 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 
különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.

(3) Egyes kriptoeszközök a 
2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv33 4. cikke (1) bekezdésének 15. 
pontja szerinti pénzügyi eszköznek 
minősülnek. A kriptoeszközök többsége 
azonban jelenleg nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. A 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások – többek között a 
kriptoeszköz-kereskedési platformok 
működtetése, a kriptoeszközök átváltása 
fiat valutára vagy más kriptoeszközökre, 
illetve a kriptoeszközökre vonatkozó 
letétkezelés – jelenleg szabályozatlanok. E 
szabályozatlanság miatt a kriptoeszközök 
birtokosai kockázatokkal szembesülnek, 
különösen a fogyasztóvédelmi szabályok 
hatályán kívül eső területeken. A 
szabályozatlanság jelentős – például 
piacbefolyásolással és pénzügyi 
bűncselekményekkel kapcsolatos – 
kockázatokat teremthet a kriptoeszközök 
másodlagos piacának integritására nézve is. 
E kockázatok kezelése érdekében egyes 
tagállamok egyedi szabályokat vezettek be 
azon kriptoeszközök összessége – vagy egy 
adott csoportja – tekintetében, amelyek 
nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E területen más tagállamok is fontolgatják 
a jogszabályalkotást.
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_________________ _________________
33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

33 Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a 
pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 
2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU 
irányelv módosításáról (HL L 173., 
2014.6.12., 349. o.).

Or. en

Módosítás 26
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az 
uniós vállalkozások új finanszírozási 
forrásai tekintetében. Továbbá a 
kriptoeszközöket használó vállalatok sem 
élvezhetnek jogbiztonságot a tekintetben, 
hogy kriptoeszközeiket hogyan fogják 
kezelni a különböző tagállamokban, ami 
csökkenteni fogja hajlandóságukat a 
kriptoeszközök digitális innováció céljából 
történő felhasználására. A 
kriptoeszközökre vonatkozó átfogó uniós 
keret hiánya egyben az egységes 
szabályozás hiányához is vezet, és ezáltal 
torzítja a versenyt az egységes piacon, 
megnehezíti a kriptoeszköz-szolgáltatók 
tevékenységének határon átnyúló 
bővítését, és szabályozási arbitrázshoz 
vezet. A kriptoeszközpiac a jelenlegi 
szerény méreténél fogva egyelőre nem 
jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. A 

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
keret hiányában a felhasználók 
bizalmatlanokká válhatnak ezen 
eszközökkel szemben, ami akadályozhatja 
ezen eszközök piacának fejlődését, és 
elszalasztott lehetőségekhez vezethet az 
innovatív digitális szolgáltatások, az 
alternatív készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközök vagy a vállalkozások új 
finanszírozási forrásai tekintetében. 
Továbbá a kriptoeszközöket használó 
vállalatok sem élvezhetnek jogbiztonságot 
a tekintetben, hogy kriptoeszközeiket 
hogyan fogják kezelni a különböző 
tagállamokban, ami csökkenteni fogja 
hajlandóságukat a kriptoeszközök digitális 
innováció céljából történő felhasználására. 
Mivel a kriptoeszközpiac egyre inkább 
elérhető az egyéni befektetők számára, el 
kell gondolkodni azon, hogy ez a jövőben 
milyen hatással lesz a pénzügyi 
stabilitásra. Lehetséges, hogy a fogyasztók 
körében egyre népszerűbbé válnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
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fogyasztók körében azonban egyre inkább 
népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

Or. fr

Módosítás 27
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 
felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 
jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 
felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 
jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 
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nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás tekintetében.

Or. en

Módosítás 28
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 
felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Az EU-nak világvezetővé kell 
válnia e területen, és megfelelő 
finanszírozást kell biztosítania e 
technológiához, ugyanakkor 
elővigyázatosnak kell lennie az e 
technológiához kapcsolódó kockázatokat 
illetően. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 
felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
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jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 
nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 
jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 
nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

Or. en

Módosítás 29
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 

(4) A kriptoeszközökre vonatkozó 
átfogó uniós keret hiányában a 
felhasználók bizalmatlanokká válhatnak 
ezen eszközökkel szemben, ami 
akadályozhatja ezen eszközök piacának 
fejlődését, és elszalasztott lehetőségekhez 
vezethet az innovatív digitális 
szolgáltatások, az alternatív készpénz-
helyettesítő fizetési eszközök vagy az uniós 
vállalkozások új finanszírozási forrásai 
tekintetében. Továbbá a kriptoeszközöket 
használó vállalatok sem élvezhetnek 
jogbiztonságot a tekintetben, hogy 
kriptoeszközeiket hogyan fogják kezelni a 
különböző tagállamokban, ami csökkenteni 
fogja hajlandóságukat a kriptoeszközök 
digitális innováció céljából történő 
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felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 
jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 
nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében.

felhasználására. A kriptoeszközökre 
vonatkozó átfogó uniós keret hiánya 
egyben az egységes szabályozás hiányához 
is vezet, és ezáltal torzítja a versenyt az 
egységes piacon, megnehezíti a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, és szabályozási 
arbitrázshoz vezet. A kriptoeszközpiac a 
jelenlegi szerény méreténél fogva egyelőre 
nem jelent veszélyt a pénzügyi stabilitásra. 
A fogyasztók körében azonban egyre 
inkább népszerűvé válhatnak azon 
kriptoeszközök, amelyek értéke az 
árfolyam stabilitásának biztosítása 
érdekében konkrét eszközhöz vagy 
eszközkosárhoz van kötve. Egy ilyen 
fejlemény további kihívásokat támaszthat a 
pénzügyi stabilitás, a monetáris 
transzmissziós mechanizmus vagy a 
monetáris szuverenitás tekintetében. A 
szabályozásra olyan eszközként kell 
tekinteni, amellyel védhetők a fogyasztók, 
de amely egyúttal lehetőséget nyújt az 
innováció és a gazdasági kezdeményezés 
megkönnyítésére is, annak hátráltatása 
helyett. A kriptovaluták megfelelő uniós 
szabályozásának elmulasztása globális 
szinten fenyegetné az Unió és a 
tagállamok versenyképességét, és 
veszélyeztetné az Unió arra irányuló 
törekvését, hogy vezetővé váljon a 
fenntartható fejlődés, a technológia és a 
digitalizáció területén.

Or. pl

Módosítás 30
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió világszinten 
vezető szerep betöltésére törekszik az 
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innováció és a hosszú távú gazdasági 
növekedés területén. Az egyes 
országokban ritkán és következetlenül 
szabályozzák a kriptográfiai eszközöket, 
ami számos vállalat és fogyasztó bizalmát 
csökkenti e területen. A harmonizált és 
kiszámítható jogi keret mind a 27 
tagállamban való megteremtésének 
köszönhetően az Európai Unió jelentős 
mennyiségű befektetés számára képes 
vonzóvá válni, és meg tudja erősíteni 
versenyképességét és vezető pozícióját a 
technológia és az innováció területén. A 
blokklánc-technológia értékének 
elismerése és elfogadása révén az Unió 
megkülönböztetné magát, és kedvező 
pozícióba kerülne azokhoz a 
világgazdaságokhoz képest, amelyek még 
mindig húzódoznak a kriptoeszközöktől, 
vagy nyíltan ellenségesek azokkal 
szemben.

Or. pl

Módosítás 31
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 

(5) Ezért egy célzott keret 
létrehozásával meg kell állapítani a 
kriptoeszközökre, továbbá a kapcsolódó 
tevékenységekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó egyedi szabályokat, és 
pontosítani kell az alkalmazandó jogi 
keretet. E célzott keretnek ki kell terjednie 
a kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
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szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell a kriptoeszköz-kibocsátók 
és szolgáltatók arányos kezelését, 
esélyegyenlőséget teremtve az új piacra 
lépés és a fejlesztés tekintetében a 
tagállamokban. Biztosítania kell továbbá a 
pénzügyi stabilitást, és kezelnie kell az 
azon kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát. Ugyanakkor el kell 
ismerni, hogy egyes tokenek nem 
képeznek fizetőeszközt vagy befektetési 
eszközt, és emiatt meg kell engedni szabad 
kibocsátásukat és felkínálásukat az 
Unióban, amennyiben nem befektetésként 
vagy fizetésként kínálják fel ezeket. Ha az 
Unió és a tagállamok versenyképesek 
kívánnak maradni e természetszerűleg 
globális piacon, az uniós jogszabályok 
nem róhatnak szükségtelen és aránytalan 
szabályozási terhet a technológia 
felhasználásának összes esetére. A 
megalapozott szabályozás megőrizné a 
tagállamok versenyképességét a globális 
pénzügyi és technológiai piacokon, és 
jelentős hasznokat biztosítana ügyfeleik 
számára, akik olcsóbb, gyorsabb és 
biztonságosabb pénzügyi és 
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vagyonkezelési szolgáltatásokhoz 
férhetnének hozzá.

Or. en

Módosítás 32
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 

(5) Ezért egy uniós szintű keret 
létrehozásával meg kell állapítani a 
kriptoeszközökre, továbbá a kapcsolódó 
tevékenységekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó szabályokat, és pontosítani kell 
az alkalmazandó jogi keretet. E 
harmonizált keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor az 
államok szuverenitásának tiszteletben 
tartása mellett magas szintű 
fogyasztóvédelmet és piaci integritást kell 
biztosítania a kriptoeszközpiacokon. A 
keretnek egyértelműen lehetővé kell tennie 
a kriptoeszköz-szolgáltatók 
tevékenységének bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
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kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

Or. fr

Módosítás 33
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell a kriptoeszközök és 
kibocsátási konfigurációk különböző 
típusainak arányos kezelését, ily módon 
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politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

esélyegyenlőséget teremtve a piacra lépés 
és a folyamatban lévő és jövőbeli fejlesztés 
számára. Biztosítania kell továbbá a 
pénzügyi stabilitást, amely azon 
kriptoeszközökből eredhet, amelyek 
árfolyama a stabilitás érdekében 
referencia-pénznemhez, 
referenciaeszközhöz vagy e referenciák 
kosarához van rögzítve. A kriptoeszközök 
piacaira vonatkozó uniós keret a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételeknek vagy a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó szolgáltatásoknak a 
szabályozásával növelheti a fogyasztók 
védelmét, a piac integritását és a pénzügyi 
stabilitást, de nem szabályozhatja a 
mögöttes technológiát, és lehetővé kell 
tennie mind az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát. Ugyanakkor el kell 
ismerni, hogy egyes tokenek nem 
képeznek fizetőeszközt vagy befektetési 
eszközt, és ezért meg kell engedni szabad 
kibocsátásukat és felkínálásukat az 
Unióban, amennyiben ezeket nem 
befektetésként vagy fizetésként kínálják 
fel. Az ilyen tokenek kibocsátóinak és 
ajánlattevőinek minden esetben előírják, 
hogy megfeleljenek az Unióban 
alkalmazandó általános fogyasztóvédelmi 
szabályoknak, és nem jelenthetnek 
veszélyt a fogyasztóvédelemre nézve. Ha 
az Unió és a tagállamok továbbra is 
vonzók kívánnak maradni a résztvevők és 
a fogyasztók számára, az uniós 
jogszabályok nem határozhatnak meg 
szükségtelen és aránytalan szabályozási 
terhet a technológia használatának 
valamennyi esetére.

Or. en

Módosítás 34
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Joachim Schuster, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés



PE693.707v01-00 22/124 AM\1233149HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 
biztosítania kell, hogy a mögöttes 
technológia éghajlatbarát legyen, és 
összhangban legyen az uniós zöld 
megállapodás célkitűzéseivel.

Or. en
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Módosítás 35
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítania kell továbbá a pénzügyi 
stabilitást, és kezelnie kell az azon 
kriptoeszközökből eredő monetáris 
politikai kockázatokat, amelyek árfolyama 
a stabilitás érdekében referencia-
pénznemhez, referenciaeszközhöz vagy e 
referenciák kosarához van rögzítve. A 
kriptoeszközök piacaira vonatkozó uniós 
keret a kriptoeszközökre vonatkozó 
nyilvános ajánlattételeknek vagy a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak a szabályozásával 
növelheti a fogyasztók védelmét, a piac 
integritását és a pénzügyi stabilitást, de 

(5) Ezért egy uniós szintű, célzott és 
harmonizált keret létrehozásával meg kell 
állapítani a kriptoeszközökre, továbbá a 
kapcsolódó tevékenységekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó egyedi 
szabályokat, és pontosítani kell az 
alkalmazandó jogi keretet. E harmonizált 
keretnek ki kell terjednie a 
kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokra is, amennyiben ezek a 
szolgáltatások még nem tartoznak a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E keretnek 
támogatnia kell az innovációt és a 
tisztességes versenyt, ugyanakkor magas 
szintű fogyasztóvédelmet és piaci 
integritást kell biztosítania a 
kriptoeszközpiacokon. A keretnek 
egyértelműen lehetővé kell tennie a 
kriptoeszköz-szolgáltatók tevékenységének 
határon átnyúló bővítését, továbbá 
működésük zavartalanságának biztosítása 
érdekében meg kell könnyítenie a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. 
Biztosítanunk kell a kriptoeszközök 
kibocsátóinak és a szolgáltatóknak az 
arányos kezelését, a piacra jutás és a 
fejlődés terén esélyegyenlőséget 
garantálva a tagállamokban. Biztosítania 
kell továbbá a pénzügyi stabilitást, és 
kezelnie kell az azon kriptoeszközökből 
eredő monetáris politikai kockázatokat, 
amelyek árfolyama a stabilitás érdekében 
referencia-pénznemhez, 
referenciaeszközhöz vagy e referenciák 
kosarához van rögzítve. A kriptoeszközök 
piacaira vonatkozó uniós keret a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
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nem szabályozhatja a mögöttes 
technológiát, és lehetővé kell tennie mind 
az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát.

ajánlattételeknek vagy a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó szolgáltatásoknak a 
szabályozásával növelheti a fogyasztók 
védelmét, a piac integritását és a pénzügyi 
stabilitást, de nem szabályozhatja a 
mögöttes technológiát, és lehetővé kell 
tennie mind az engedélyhez kötött, mind az 
engedélyhez nem kötött megosztott 
főkönyvek használatát. Az uniós 
jogszabályok nem szabnak meg 
szükségtelen és aránytalan szabályozási 
terheket a technológia használatának 
minden esetében, mivel az Unió és a 
tagállamok igyekeznek fenntartani a 
versenyképességet a globális piacon. A 
helyes szabályozás fenntartja a 
tagállamok versenyképességét a 
nemzetközi pénzügyi és technológiai 
piacokon, és jelentős hasznokat biztosít az 
ügyfelek számára, akik olcsóbb, gyorsabb 
és biztonságosabb pénzügyi 
szolgáltatásokhoz és vagyonkezeléshez 
férhetnek hozzá.

Or. pl

Módosítás 36
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ügyletek validálására használt 
konszenzusos mechanizmusok jelentős 
környezeti hatással járhatnak. Ez 
különösen igaz a proof-of-work (a munka 
bizonyítéka) néven ismert konszenzusos 
mechanizmusra, amely megköveteli a 
részt vevő bányászoktól, hogy számítási 
feladatokat oldjanak meg, és a számítási 
erőfeszítéseikkel arányosan díjazza őket. 
A társuló kriptoeszközök emelkedő árai 
ösztönzőket teremtenek a számítási 
képesség növelésére, valamint a 
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bányászati hardver gyakori cseréjére. 
Ennek következtében a proof-of-work 
gyakran nagy energiafogyasztással, 
jelentős szénlábnyommal és elektronikus 
hulladékok jelentős keletkezésével jár. E 
jellemzők alááshatják az éghajlattal és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos célok 
megvalósítására irányuló európai és 
globális erőfeszítéseket. A proof-of-work 
konszenzusos mechanizmus legismertebb 
alkalmazása a bitcoin. A legtöbb becslés 
szerint a bitcoinhálózat 
energiafogyasztása egész országok 
fogyasztásának felel meg. Ezenfelül a 
2016. január 1. és 2018. június 30. közötti 
időszakban a bitcoinhálózat volt a felelős 
akár 13 millió tonna CO2-kibocsátásért. A 
növekvő energiafogyasztást a 
bányászathoz használt berendezések 
mennyiségének növekedése és jelentős 
mennyiségű elektronikus hulladék 
keletkezése kísérte. Ezért a kriptoeszközök 
tekintetében sürgősen környezeti 
fenntarthatósági kritériumokat kell 
bevezeti. A Bizottságnak azonosítania kell 
azokat a konszenzusos mechanizmusokat, 
amelyek veszélyt jelenthetnének a 
környezetre, tekintettel az 
energiafogyasztásra, a szén-dioxid-
kibocsátásokra, a tényleges erőforrások 
kimerülésére, az elektronikus 
hulladékokra és a konkrét ösztönzési 
struktúrákra. E nem fenntartható 
konszenzusos mechanizmusokat csak kis 
léptékben szabad alkalmazni.

Or. en

Módosítás 37
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5a) Harmonizált keretrendszerének 
mérlegelése során az Uniónak fontolóra 
kell vennie egy globális konferencia 
szükségességét a kriptoeszközök 
szabályozásáról, hogy közös megoldásokat 
találjanak, és elkerüljék a tagállamok 
pénzügyi és banki stabilitására veszélyes 
jogalkotási dömpinget, valamint hogy 
elkerüljék a fogyasztóvédelemre 
vonatkozó szabályozási gyengeségek 
kialakulását.

Or. it

Módosítás 38
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A fenntartható finanszírozási 
menetrend célkitűzéseivel összhangban a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
közzétételekre vonatkozó, (EU) 2019/2088 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek és a fenntartható 
tevékenységekre vonatkozó uniós 
taxonómiának a kriptoeszközökre, 
valamint a kriptoeszközök szolgáltatóira 
és kibocsátóira is alkalmazandónak kell 
lenniük.

Or. en

Módosítás 39
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok nem 
részesíthetnek előnyben egy konkrét 
technológiát. A 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” minősülő 
kriptoeszközöknek ezért továbbra is a 
meglévő általános uniós jogszabályok, 
többek között a 2014/65/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 
kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától.

(6) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályoknak az 
„azonos tevékenység, azonos kockázat, 
azonos szabályok” elven kell alapulniuk, 
és technológiasemleges megközelítést kell 
követniük. A 2014/65/EU irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” minősülő 
kriptoeszközöknek ezért továbbra is a 
meglévő általános uniós jogszabályok, 
többek között a 2014/65/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 
kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától. Ezenfelül azokat a 
kriptoeszközöket, amelyek a pénzügyi 
eszközökkel azonos vagy azokhoz 
nagymértékben hasonló jellemzőkkel 
rendelkeznek, a pénzügyi eszközökkel 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben nyereséghez vagy 
irányításhoz fűződő jogokat, vagy jövőbeli 
pénzáramlásra való jogosultságot 
biztosítanak, és ezeknek ezért a pénzügyi 
ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok, 
nem pedig e rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk. Az azzal kapcsolatos jogi 
egyértelműség elérése érdekében, hogy 
mely kriptoeszközök tartoznak e rendelet 
hatálya alá és melyek nem, az ESMA-nak 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a kriptoeszközöket 
lényegük alapján, formájukra tekintet 
nélkül pénzügyi eszközként kell kezelni.

Or. en

Módosítás 40
Stefan Berger

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szolgáltatásokra (6) A pénzügyi szolgáltatásokra 
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vonatkozó uniós jogszabályok nem 
részesíthetnek előnyben egy konkrét 
technológiát. A 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” minősülő 
kriptoeszközöknek ezért továbbra is a 
meglévő általános uniós jogszabályok, 
többek között a 2014/65/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 
kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától.

vonatkozó uniós jogszabályok nem 
részesíthetnek előnyben egy konkrét 
technológiát. A 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” vagy a 2014/49/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. 
cikke (1) bekezdésének 3. pontja szerinti 
„betétnek” minősülő kriptoeszközöknek 
ezért továbbra is a meglévő általános uniós 
jogszabályok, többek között a 2014/65/EU 
irányelv, illetve a 2014/49/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 
kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától.

Or. en

Indokolás

A kriptoeszközökre vonatkozó szabályozási keret bevezetése biztosítja az ahhoz szükséges jogi 
alapot, hogy meg lehessen határozni a kriptoeszközök szabályozott felhasználásának eseteit, 
amelyek támogatni fogják az uniós gazdaság digitális menetrendjét. A pénzügyi stabilitás és a 
piaci integritás kulcsfontosságú az uniós ökoszisztéma versenyképességéhez és 
önállóságához. A DLT-n alapuló betétek formáját öltő kriptoeszközök kereskedelmi banki 
pénzt képeznek, ami az uniós gazdaság kétszintű monetáris rendszerének kulcsfontosságú 
eleme a készpénz mellett. A DLT-n alapuló betétek a globális stabil kriptopénzek 
nagymértékben szabályozott alternatíváját jelentik.

Módosítás 41
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok nem 
részesíthetnek előnyben egy konkrét 
technológiát. A 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” minősülő 
kriptoeszközöknek ezért továbbra is a 
meglévő általános uniós jogszabályok, 
többek között a 2014/65/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 

(6) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok nem 
részesíthetnek előnyben egy konkrét 
technológiát. A 2014/65/EU irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének 15. pontja szerinti 
„pénzügyi eszköznek” minősülő 
kriptoeszközöknek ezért továbbra is a 
meglévő általános uniós jogszabályok, 
többek között a 2014/65/EU irányelv 
hatálya alá kell tartozniuk, függetlenül a 
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kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától.

kibocsátásukhoz vagy átruházásukhoz 
használt technológiától. Az uniós 
fogyasztók minden bizonnyal továbbra is 
használni fognak blokklánc-technológiát 
és kriptoeszközök útján nyújtott 
szolgáltatásokat. A megosztott főkönyvi 
technológia (DLT) használata nem 
kötelező, mivel a technológia fejlesztése 
még mindig folyik, de a kriptoeszközök 
szolgáltatóinak lehetőséget kell kapniuk 
arra, hogy láncon kívüli üzleti modelleket 
használjanak, ha ez helyénvaló és 
biztonságos.

Or. pl

Módosítás 42
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A monetáris hatósági 
minőségükben eljáró központi bankok 
vagy más hatóságok által kibocsátott 
kriptoeszközöket, továbbá az ilyen 
központi bankok vagy más hatóságok által 
nyújtott, kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokat célszerű kivenni a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós keret 
hatálya alól.

(7) Úgy véli, hogy értékeléseket kell 
készíteni annak meghatározására, hogy az 
EKB vagy más hatóságok által kibocsátott 
virtuális valutáknak a kriptoeszközökre 
vonatkozó uniós keret hatálya alá kell-e 
tartozniuk.

Or. fr

Módosítás 43
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A monetáris hatósági (7) A monetáris hatósági 
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minőségükben eljáró központi bankok 
vagy más hatóságok által kibocsátott 
kriptoeszközöket, továbbá az ilyen 
központi bankok vagy más hatóságok által 
nyújtott, kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokat célszerű kivenni a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós keret 
hatálya alól.

minőségükben eljáró központi bankok 
vagy más hatóságok által kibocsátott, 
DLT-n alapuló vagy digitális formájú  
kriptoeszközöket és központi banki pénzt, 
továbbá az ilyen központi bankok vagy 
más hatóságok által nyújtott, DLT-n 
alapuló vagy digitális formában 
kibocsátott kriptoeszközökhöz és központi 
banki pénzekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokat célszerű kivenni a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós keret 
hatálya alól.

Or. en

Módosítás 44
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A monetáris hatósági 
minőségükben eljáró központi bankok 
vagy más hatóságok által kibocsátott 
kriptoeszközöket, továbbá az ilyen 
központi bankok vagy más hatóságok által 
nyújtott, kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatásokat célszerű kivenni a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós keret 
hatálya alól.

(7) A monetáris hatósági 
minőségükben eljáró központi bankok 
vagy más hatóságok által kibocsátott, 
DLT-n alapuló vagy digitális formájú  
kriptoeszközöket és központi banki pénzt, 
továbbá az ilyen központi bankok vagy 
más hatóságok által nyújtott, DLT-n 
alapuló vagy digitális formában 
kibocsátott kriptoeszközökhöz és központi 
banki pénzekhez kapcsolódó 
szolgáltatásokat célszerű kivenni a 
kriptoeszközökre vonatkozó uniós keret 
hatálya alól.

Or. en

Indokolás

A módosítás a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló 
rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó EKB-véleményben megfogalmazott javaslatot 
követve világosságot teremt a digitális jegybankpénzekkel kapcsolatban.
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Módosítás 45
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 127. cikke (2) 
bekezdésének negyedik francia bekezdése 
szerint a Központi Bankok Európai 
Rendszerén (KBER) keresztül 
végrehajtandó alapvető feladatok egyike a 
fizetési rendszerek zavartalan 
működésének előmozdítása. A Központi 
Bankok Európai Rendszere és az Európai 
Központi Bank alapokmányának (a 
továbbiakban: „a KBER és az EKB 
alapokmánya”) 22. cikke értelmében az 
EKB rendeleteket alkothat annak 
érdekében, hogy biztosítsák az Unión 
belüli és a más államokkal fenntartott 
elszámolási és fizetési rendszerek 
hatékony és megbízható működését. Az 
Európai Központi Bank (EKB) e 
tekintetben rendeleteket fogadott el a 
rendszerkockázati szempontból fontos 
fizetési rendszerekre vonatkozó 
követelmények tekintetében. Ez a rendelet 
nem érinti az EKB és a KBER-be tartozó 
nemzeti központi bankok felelősségét az 
elszámolási és fizetési rendszerek 
hatékony és megbízható működésének az 
Unión belül és más országok 
viszonylatában való biztosításával 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 46
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel. 
Ezért a „kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely jelenleg nem tartozik a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és amelyeket a FATF ilyenként 
azonosított.

(8) A kriptoeszközök területén 
elfogadott valamennyi jogszabálynak 
specifikusnak, a jövő kihívásaira 
felkészültnek kell lennie, képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel, 
továbbá ösztönző megközelítéseken kell 
alapulnia annak érdekében, hogy 
biztosítsa a nemzeti jogi hatáskör 
folyamatosságát, valamint az iparág gyors 
fejlődését. Ezért a „kriptoeszközök” és a 
„megosztott főkönyvi technológia” 
fogalmát a lehető legtágabban kell 
meghatározni, hogy minden olyan 
kriptoeszköztípust magában foglaljon, 
amely nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Annak 
érdekében, hogy a tagállamok 
költségvetési és monetáris politikáik 
ellenőrzésére vonatkozó nemzeti 
hatásköre ne sérüljön, a kriptoeszköz-
szolgáltatások jegyzékének magában kell 
foglalnia azokat a virtuáliseszköz-
szolgáltatásokat is, amelyek pénzmosási 
aggályokat vethetnek fel, és amelyeket a 
FATF ilyenként azonosított.

_________________ _________________
34 FATF (2012–-2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. it
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Módosítás 47
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel. 
Ezért a „kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely jelenleg nem tartozik a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és amelyeket a FATF ilyenként 
azonosított.

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel, 
és a tagállamoknak az ágazat gyors 
innovációja melletti folyamatos jogi 
megfelelőségének biztosítása érdekében 
egy ösztönzőkön alapuló megközelítésen 
kell alapulnia. Ezért a „kriptoeszközök” és 
a „megosztott főkönyvi technológia” 
fogalmát a lehető legtágabban kell 
meghatározni, hogy minden olyan 
kriptoeszköztípust magában foglaljon, 
amely jelenleg nem tartozik a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és kárt okozhatnak a tagállamok 
monetáris politikáinak.

_________________ _________________
34 FATF (2012–-2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–-2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

Or. en



PE693.707v01-00 34/124 AM\1233149HU.docx

HU

Módosítás 48
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel. 
Ezért a „kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely jelenleg nem tartozik a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és amelyeket a FATF ilyenként 
azonosított.

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel, 
és e jogszabályoknak ösztönzőkön kell 
alapulniuk azáltal, hogy megfelelő jogi 
megoldásokat biztosítanak az ágazaton 
belüli innováció számára. Ezért a 
„kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely jelenleg nem tartozik a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és kárt okoznak a tagállamok 
monetáris politikájának.

_________________ _________________
34 FATF (2012–2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).
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Módosítás 49
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel. 
Ezért a „kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely jelenleg nem tartozik a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályok hatálya alá. E 
jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és amelyeket a FATF ilyenként 
azonosított.

(8) A kriptoeszközök területén minden 
elfogadott jogszabálynak konkrétnak és 
időtállónak kell lennie, és képesnek kell 
lennie arra, hogy lépést tartson az 
innovációval és a technológiai fejlődéssel. 
Ezért a „kriptoeszközök” és a „megosztott 
főkönyvi technológia” fogalmát a lehető 
legtágabban kell meghatározni, hogy 
minden olyan kriptoeszköztípust magában 
foglaljon, amely pénzügyi felhasználással 
rendelkezik vagy rendelkezhet, a 
birtokosok között átruházható, és jelenleg 
nem tartozik a pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá. 
E jogszabályoknak hozzá kell járulniuk a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemhez is. A „kriptoeszközök” 
fogalommeghatározásának ezért meg kell 
felelnie a Pénzügyi Akció Munkacsoport 
(FATF) ajánlásaiban34 meghatározott 
„virtuális eszközök” 
fogalommeghatározásának. Ugyanezen 
okból a kriptoeszköz-szolgáltatások 
jegyzékének magában kell foglalnia azokat 
a virtuáliseszköz-szolgáltatásokat is, 
amelyek pénzmosási aggályokat vethetnek 
fel, és amelyeket a FATF ilyenként 
azonosított.

_________________ _________________
34 FATF (2012–-2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).

34 FATF (2012–-2019), A pénzmosás, 
valamint a terrorizmus és a proliferáció 
finanszírozása elleni küzdelemről szóló 
nemzetközi standard, FATF, Párizs, 
Franciaország (www.fatf-
gafi.org/recommendations.html).
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Módosítás 50
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) E rendeletet csak azokra a 
kriptoeszközökre helyénvaló alkalmazni, 
amelyeket a kibocsátó engedélye nélkül át 
lehet ruházni a birtokosok között. E 
rendelet hatálya alól ki kell zárni az olyan 
egyedi és más kriptoeszközökkel nem 
helyettesíthető kriptoeszközöket, amelyek 
tördelhetők, és amelyeket csak a kibocsátó 
fogad el, ideértve a kereskedői 
hűségprogramokat, amelyek 
szellemitulajdon-jogokat, garanciákat 
jelenítenek meg, egyedi fizikai eszköz 
eredetiségét igazolják, vagy bármilyen 
egyéb olyan jogot jelenítenek meg, amely 
nem kapcsolódik a pénzügyi eszközökhöz 
tartozó jogokhoz, és amelyekkel nem lehet 
kriptoeszköztőzsdén kereskedni. E 
rendeletnek azonban kifejezetten 
alkalmazandónak kell lennie, ha a nem 
helyettesíthető token a pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó jogokkal 
összefüggő konkrét jogokat, így például a 
nyereséghez fűződő jogokat vagy egyéb 
jogosultságokat biztosít birtokosa vagy 
kibocsátója számára. Ezekben az 
esetekben ezután sor kerülhet a tokenek 
értékelésére, és azok 
„értékpapírtokenként” kezelhetők, és a 
kibocsátójukhoz hasonlóan a vonatkozó 
pénzügyi piaci szabályok – így például az 
(EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosási 
irányelv), a 2014/65/EU irányelv (MiFID 
II. irányelv), az (EU) 2017/1129 rendelet 
(a tájékoztatóról szóló rendelet), az 
596/2014/EU rendelet (a piaci 
visszaélésekről szóló rendelet) és a 
2014/57/EU irányelv (a piaci 
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visszaélésekről szóló irányelv) – különféle 
követelményeinek hatálya alá 
tartozhatnak. 

Or. en

Indokolás

Azt, hogy valamely kriptoeszköz e rendelet hatálya alá tartozzon-e, a token célja és 
felhasználása alapján, nem pedig az alkalmazott technológia alapján kell eldönteni. Továbbá 
kifejezetten meg kell határozni, hogy a szellemitulajdon-jogokat, eredetiségigazolásokat, 
garanciákat vagy bármilyen egyéb, pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó jogokkal nem 
összefüggő jogokat megjelenítő nem helyettesíthető tokenek nem tartoznak e rendelet hatálya 
alá.

Módosítás 51
Aurore Lalucq

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Nem helyénvaló, hogy e jogszabály 
alkalmazandó legyen olyan 
kriptoeszközökre, amelyek egyediek és 
nem helyettesíthetők más 
kriptoeszközökkel, így a digitális 
műalkotásokra és a gyűjthető cikkekre, 
amelyek értéke a kriptoeszköz egyedi 
jellemzőiből és a token birtokosa számára 
nyújtott hasznosságból fakad. Az egyedi és 
nem helyettesíthető kriptoeszköz törtrészei 
nem tekinthetők egyedinek és nem 
helyettesíthetőnek. Ahhoz, hogy egy 
kriptoeszközt egyedinek és nem 
helyettesíthetőnek lehessen minősíteni, 
nem elegendő mindössze a kriptoeszköz 
egyedi azonosítóval való ellátása. A 
jogszabály hasonlóképpen nem 
alkalmazandó a szolgáltatásokat, digitális 
vagy fizikai eszközöket megjelenítő olyan 
kriptoeszközökre, amelyek egyediek, nem 
oszthatók részekre és nem 
helyettesíthetők, így például a 
termékgaranciákra, a személyes 
termékekre vagy szolgáltatásokra és az 
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ingatlanokra.

Or. en

Módosítás 52
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az egyedi és más kriptoeszközökkel 
nem helyettesíthető, részekre nem 
felosztható és csak a kibocsátó által 
elfogadott kriptoeszközök, a 
szellemitulajdon-jogokat, garanciákat, 
egyedi fizikai eszközök, így például 
műtárgyak eredetiségigazolását vagy 
bármilyen egyéb, a pénzügyi eszközökhöz 
tartozó jogokkal nem összefüggő jogot 
megjelenítő és kriptoeszköztőzsdére be 
nem vezetett kriptoeszközök tekintetében 
javasoljuk annak mérlegelését, hogy az 
Európai Bizottságnak nem kellene-e az 
egész EU-ra kiterjedő testreszabott 
szabályozást javasolnia.

Or. en

Indokolás

A kreatív ágazatok és bármely ágazat tekintetében, amely DLT-t használhat, hogy 
szellemitulajdon-jogokat, szerzői jogokat, eredetiségigazolásokat vagy a pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó jogokkal nem összefüggő jogokat megjelenítő nem pénzügyi 
tokeneket bocsásson ki, javasoljuk egy testreszabott rendszer fontolóra vételét, amely a 
kreatív ágazatokra, a tulajdonjogokra stb. alkalmazandó kereten alapulna.

Módosítás 53
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 
platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz, egy vagy több 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén fizetési eszközként – áruk 
és szolgáltatások vásárlására –, illetve 
értéktárolóként is szolgálnak birtokosaik 
számára. A kriptoeszközök harmadik 
alkategóriájába azok a kriptoeszközök 
tartoznak, amelyek elsősorban fizetési 
eszközként szolgálnak, és értékük a 
stabilitás érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg.

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 
platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén fizetési eszközként – áruk 
és szolgáltatások vásárlására –, illetve 
értéktárolóként is szolgálnak birtokosaik 
számára. A kriptoeszközök harmadik 
alkategóriájába azok a kriptoeszközök 
tartoznak, amelyek elsősorban fizetési 
eszközként szolgálnak, és értékük a 
stabilitás érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg.

_________________ _________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 
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intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

Or. en

Módosítás 54
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 
platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz, egy vagy több 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén fizetési eszközként – áruk 
és szolgáltatások vásárlására –, illetve 
értéktárolóként is szolgálnak birtokosaik 
számára. A kriptoeszközök harmadik 
alkategóriájába azok a kriptoeszközök 
tartoznak, amelyek elsősorban fizetési 

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 
platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz, egy vagy több 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén kereskedelmi eszközként 
– áruk és szolgáltatások vásárlására –, 
illetve értéktárolóként is szolgálnak 
birtokosaik számára. A kriptoeszközök 
harmadik alkategóriájába azok a 
kriptoeszközök tartoznak, amelyek 
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eszközként szolgálnak, és értékük a 
stabilitás érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg.

elsősorban kereskedelmi eszközként 
szolgálnak, és értékük a stabilitás 
érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg.

_________________ _________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

Or. it

Módosítás 55
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 

(9) A kriptoeszközöket három 
alkategóriába kell sorolni, és ezen 
alkategóriáknak sajátos követelményeknek 
kell megfelelniük. Az első kategóriába az a 
kriptoeszköz-típus tartozik, amely a DLT-n 
elérhető áruhoz vagy szolgáltatáshoz való 
digitális hozzáférés biztosítására szolgál, és 
amelyet kizárólag a szóban forgó token 
kibocsátója fogad el („felhasználói token”). 
Az ilyen „felhasználói tokenek” a digitális 
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platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz, egy vagy több 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén fizetési eszközként – áruk 
és szolgáltatások vásárlására –, illetve 
értéktárolóként is szolgálnak birtokosaik 
számára. A kriptoeszközök harmadik 
alkategóriájába azok a kriptoeszközök 
tartoznak, amelyek elsősorban fizetési 
eszközként szolgálnak, és értékük a 
stabilitás érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg.

platform és a digitális szolgáltatások 
működéséhez kapcsolódó nem pénzügyi 
célokat szolgálnak, és a kriptoeszközök 
sajátos típusának tekintendők, és 
kibocsátóikat mentesíteni kell e rendelet 
hatálya alól, kivéve akkor, ha ezeket az 
eszközöket befektetési célra ajánlják fel. A 
felhasználói tokenek sajátos típusait, így 
például a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítására használt 
tokeneket, az ügyfeleknek szóló 
jutalmazási rendszereket, a bányászatot 
jutalmazó tokeneket stb. mentesíteni kell a 
rendelet alól, akkor is, ha azokra 
nyilvános ajánlatot tesznek, ha ezen 
ajánlattétel nem befektetési vagy 
pénzforgalmi célokat szolgál. A 
kriptoeszközök második alkategóriáját az 
„eszközalapú tokenek” alkotják. Az ilyen 
eszközalapú tokenek értéke – a stabilitás 
érdekében – törvényes fizetőeszköznek 
minősülő referenciapénznemhez, egy vagy 
több referenciaáruhoz, egy vagy több 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referenciaeszközök kosarához van 
rögzítve. Az eszközalapú tokenek értékük 
stabilitása révén fizetési eszközként – áruk 
és szolgáltatások vásárlására –, illetve 
értéktárolóként is szolgálnak birtokosaik 
számára. A kriptoeszközök harmadik 
alkategóriájába azok a kriptoeszközök 
tartoznak, amelyek elsősorban fizetési 
eszközként szolgálnak, és értékük a 
stabilitás érdekében egyetlen referencia-
fiatvalutához van rögzítve. Az ilyen 
kriptoeszközök funkciója nagyon hasonlít a 
2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv35 2. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elektronikus pénz funkciójára. Az 
elektronikus pénzhez hasonlóan az ilyen 
kriptoeszközök is az érmék és bankjegyek 
elektronikus helyettesítői, és fizetésre 
szolgálnak. Ezeket a kriptoeszközöket 
„elektronikuspénz-tokenként” vagy „e-
pénz-tokenként” határozzák meg. Az e 
rendelet által szabályozott különböző 
kriptoeszközök meghatározása nem teheti 
lehetővé, hogy önkényes döntés szülessen 
e kriptoeszközök típusára vonatkozóan. Az 
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e rendelet hatálya alá tartozó 
kriptoeszközöket elsőként objektív 
műszaki kritériumok alapján, másodszor 
pedig az e műszaki kialakítással és 
kritériumokkal közvetlenül összefüggő 
rendeltetésük alapján kell meghatározni. 
A kriptoeszközök különféle koncepcióinak 
a gyakorlati felhasználását a 
kibontakozóban lévő és gyors innováció 
jellemezte piacon a legtöbb esetben nehéz 
lenne előrejelezni. Továbbá, objektív 
megközelítést kell elfogadni annak 
meghatározásakor, hogy egy token nem 
pénzügyi eszköz és e rendelet hatálya alá 
tartozik-e, vagy pénzügyi eszköz, és ezért a 
pénzügyi eszközök piacaira vonatkozó 
egyéb alkalmazandó uniós jogszabályok 
hatálya alá tartozik-e. Ez a jogbiztonság 
kritikus fontosságú ahhoz, hogy a 
fogyasztók és a befektetők védelmének 
megőrzése mellett sikerülhessen a 
befektetéseket vonzani és gyors fejlődést 
elérni.

_________________ _________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 
16.) az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmények tevékenységének 
megkezdéséről, folytatásáról és 
prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK 
és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 267., 
2009.10.10., 7. o.).

Or. en

Indokolás

A felhasználói tokenek különféle nem pénzforgalmi és nem befektetési jellegű célra 
felhasználhatók, így például mozijegyként vagy olyan eszközként szolgálhatnak, amellyel 
szavazatot lehet leadni egy vállalat éves közgyűlésén. Az ilyen célra létrehozott felhasználói 
tokenek csak azon konkrét körülmények között képviselnek értéket, amelyben azokat 
felhasználják. A felhasználói tokenek kibocsátóit mentesíteni kell a kriptoeszközök piacairól 
szóló rendeletben meghatározott követelmények alól.
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Módosítás 56
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos 
szempontból eltérnek egymástól. A 
2009/110/EK irányelv 2. cikkének 2. 
pontja szerinti elektronikus pénz 
birtokosai minden esetben követelhetik az 
elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel 
szemben, illetve szerződéses joguk van 
arra, hogy elektronikus pénzüket 
bármikor névértéken visszaváltsák a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat 
valutára. Ezzel szemben a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-
fiatvalutához rögzített kriptoeszközök 
esetében nem biztosított a referencia-
pénznemben névértéken történő 
visszaváltás lehetősége, vagy a 
visszaváltási időszak időben korlátozott. E 
kriptoeszközök felhasználóinak bizalmát 
megingathatja, hogy az ilyen 
kriptoeszközök birtokosai nem 
rendelkeznek követeléssel a kibocsátókkal 
szemben, vagy a követelés összege a 
kriptoeszközök referencia-pénznemében 
nem egyezik a névértékkel. A 
2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 

(10) A 2009/110/EK irányelvben 
megállapított szabályok kijátszásának 
elkerülése érdekében az „e-pénz-token” 
fogalmát a lehető legtágabban kell 
meghatározni, hogy magában foglalja a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. A 2009/110/EK irányelv 
2. cikkének 2. pontja szerinti elektronikus 
pénz birtokosai minden esetben 
követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor 
névértéken visszaváltsák a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő fiat valutára. Az 
e-pénz-tokenek is kriptoeszközök, vagyis a 
fogyasztóvédelem és a piaci integritás 
tekintetében új, kriptoeszköz-specifikus 
kihívásokat is teremthetnek, amelyek 
kezelése érdekében az e rendeletben 
megállapított vonatkozó szabályoknak 
rájuk is vonatkozniuk kell.
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kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak 
biztosítaniuk kell, hogy a tokenek 
felhasználói bármikor követelhessék e 
tokenek névértéken történő, referencia-
pénznemre való visszaváltását. Az e-pénz-
tokenek is kriptoeszközök, vagyis a 
fogyasztóvédelem és a piaci integritás 
tekintetében új, kriptoeszköz-specifikus 
kihívásokat is teremthetnek, amelyek 
kezelése érdekében az e rendeletben 
megállapított vonatkozó szabályoknak 
rájuk is vonatkozniuk kell.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 57
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 
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eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, 
hogy magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 

eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
A szabályozási arbitrázs elkerülése 
érdekében az e-pénz-tokenek kibocsátását 
szigorú feltételekhez kell kötni, ideértve 
azt is, hogy e-pénz-tokent csak az 
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet36 szerinti hitelintézet vagy a 
2009/110/EK irányelv alapján 
engedélyezett elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény bocsáthasson ki. Ugyanezen 
okból az ilyen e-pénz-tokenek 
kibocsátóinak biztosítaniuk kell, hogy a 
tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek bármely 
globális fiat pénzhez kapcsolódhatnak, 
amelyet törvényes fizetőeszközként 
soroltak be. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
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visszaváltását. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell.

teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell. 
Mivel azonban a különböző 
kriptoeszközökhöz különböző kockázatok 
és problémák társulnak, a kriptoeszközök 
egyetlen fiat pénzhez való rögzítése 
lehetővé teszi azok biztonságos 
használatát mind a fogyasztók, mint a 
befektetők számára.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. pl

Módosítás 58
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos 
szempontból eltérnek egymástól. A 
2009/110/EK irányelv 2. cikkének 2. 
pontja szerinti elektronikus pénz birtokosai 
minden esetben követelhetik az 
elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel 
szemben, illetve szerződéses joguk van 
arra, hogy elektronikus pénzüket bármikor 
névértéken visszaváltsák a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő fiat valutára. 
Ezzel szemben a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök egymástól alapvetően 
eltérő dolgok. A 2009/110/EK irányelv 2. 
cikkének 2. pontja szerinti elektronikus 
pénz birtokosai minden esetben 
követelhetik az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézménnyel szemben, illetve szerződéses 
joguk van arra, hogy elektronikus pénzüket 
bármikor névértéken visszaváltsák a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat 
valutára. Ezzel szemben a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
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követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell.

kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége. 
E kriptoeszközök felhasználóinak bizalmát 
megingathatja, hogy az ilyen 
kriptoeszközök birtokosai nem 
rendelkeznek követeléssel a kibocsátókkal 
szemben, vagy a követelés összege a 
kriptoeszközök referencia-pénznemében 
nem egyezik a névértékkel. A 
2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
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vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 59
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 
eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 
eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
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A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell.

A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 
lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az elektronikuspénz-
tokenek bármely olyan globális valutára 
vonatkozhatnak, amely törvényes 
fizetőeszköz. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell. 
Mivel azonban a különböző 
kriptoeszközök különböző kockázatokat és 
kihívásokat jelentenek a 
nemzetgazdaságok számára, többek között 
az ismeretlen értékmeghatározó tényezők 
miatt, a kriptoeszközök egyetlen törvényes 
fizetőeszközzel való stabilizálása 
biztonságosabb felhasználást biztosít a 
fogyasztók és a befektetők számára.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 



AM\1233149HU.docx 51/124 PE693.707v01-00

HU

2013.6.27., 1. o.). 2013.6.27., 1. o.).

Or. it

Módosítás 60
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 
eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 

(10) A hasonlóságok ellenére az 
elektronikus pénz és az egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök néhány fontos szempontból 
eltérnek egymástól. A 2009/110/EK 
irányelv 2. cikkének 2. pontja szerinti 
elektronikus pénz birtokosai minden 
esetben követelhetik az elektronikuspénz-
kibocsátó intézménnyel szemben, illetve 
szerződéses joguk van arra, hogy 
elektronikus pénzüket bármikor névértéken 
visszaváltsák a törvényes fizetőeszköznek 
minősülő fiat valutára. Ezzel szemben a 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
egyetlen referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök birtokosai nem 
követelhetik ezt az ilyen eszközök 
kibocsátóival szemben, és előfordulhat, 
hogy az ilyen kriptoeszközök nem 
tartoznak a 2009/110/EK irányelv hatálya 
alá. Más, egyetlen referencia-fiatvalutához 
rögzített kriptoeszközök esetében nem 
biztosított a referencia-pénznemben 
névértéken történő visszaváltás lehetősége, 
vagy a visszaváltási időszak időben 
korlátozott. E kriptoeszközök 
felhasználóinak bizalmát megingathatja, 
hogy az ilyen kriptoeszközök birtokosai 
nem rendelkeznek követeléssel a 
kibocsátókkal szemben, vagy a követelés 
összege a kriptoeszközök referencia-
pénznemében nem egyezik a névértékkel. 
A 2009/110/EK irányelvben megállapított 
szabályok kijátszásának elkerülése 
érdekében az „e-pénz-token” fogalmát a 



PE693.707v01-00 52/124 AM\1233149HU.docx

HU

lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek is 
kriptoeszközök, vagyis a fogyasztóvédelem 
és a piaci integritás tekintetében új, 
kriptoeszköz-specifikus kihívásokat is 
teremthetnek, amelyek kezelése érdekében 
az e rendeletben megállapított vonatkozó 
szabályoknak rájuk is vonatkozniuk kell.

lehető legtágabban kell meghatározni, hogy 
magában foglalja a törvényes 
fizetőeszköznek minősülő egyetlen 
referencia-fiatvalutához rögzített 
kriptoeszközök minden típusát. A 
szabályozási arbitrázs elkerülése érdekében 
az e-pénz-tokenek kibocsátását szigorú 
feltételekhez kell kötni, ideértve azt is, 
hogy e-pénz-tokent csak az 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 
szerinti hitelintézet vagy a 2009/110/EK 
irányelv alapján engedélyezett 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
bocsáthasson ki. Ugyanezen okból az ilyen 
e-pénz-tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk 
kell, hogy a tokenek felhasználói bármikor 
követelhessék e tokenek névértéken 
történő, referencia-pénznemre való 
visszaváltását. Az e-pénz-tokenek bármely 
globális fiat valután alapulhatnak, amely 
törvényes fizetőeszköz. Az e-pénz-tokenek 
is kriptoeszközök, vagyis a 
fogyasztóvédelem és a piaci integritás 
tekintetében új, kriptoeszköz-specifikus 
kihívásokat is teremthetnek, amelyek 
kezelése érdekében az e rendeletben 
megállapított vonatkozó szabályoknak 
rájuk is vonatkozniuk kell. Mivel azonban 
a különböző kriptoeszközök különböző 
kockázatokkal és kihívásokkal járnak, a 
kriptoeszközök valamely fiat valutához 
való rögzítése mind a fogyasztók, mind a 
befektetők számára biztonságosabb 
használatot tesz lehetővé.

_________________ _________________
36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a 
hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27., 1. o.).

Or. en

Módosítás 61
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Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az időtálló rendelet megállapítása 
céljából és a kijátszás elkerülése 
érdekében az eszközalapú token (ART) 
meghatározásának magában kell 
foglalnia a bármely egyéb értékhez vagy 
joghoz való rögzítést is.

Or. en

Módosítás 62
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A kriptoeszközök különböző 
kockázatai és lehetőségei miatt meg kell 
állapítani a kriptoeszköz-kibocsátókra 
vonatkozó szabályokat, kibocsátónak 
tekintve minden olyan jogi személyt, 
amely nyilvános ajánlattétel keretében 
bármely típusú kriptoeszközt kínál, vagy 
ilyen kriptoeszközt be kíván vezetni 
valamely kriptoeszköz-kereskedési 
platformra.

(11) A kriptoeszközök különböző 
kockázatai és lehetőségei miatt meg kell 
állapítani a kriptoeszköz-kibocsátókra és -
ajánlattevőkre vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 63
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(11) A kriptoeszközök különböző 
kockázatai és lehetőségei miatt meg kell 
állapítani a kriptoeszköz-kibocsátókra 
vonatkozó szabályokat, kibocsátónak 
tekintve minden olyan jogi személyt, 
amely nyilvános ajánlattétel keretében 
bármely típusú kriptoeszközt kínál, vagy 
ilyen kriptoeszközt be kíván vezetni 
valamely kriptoeszköz-kereskedési 
platformra.

(11) A kriptoeszközök különböző 
kockázatai és lehetőségei miatt meg kell 
állapítani a kriptoeszköz-kibocsátókra 
vonatkozó szabályokat, kibocsátónak 
tekintve minden olyan jogi személyt, 
amely nyilvános ajánlattétel keretében 
bármely típusú kriptoeszközt kínál, vagy 
ilyen kriptoeszközt be kíván vezetni 
valamely kriptoeszköz-kereskedési 
platformra. A kriptoeszköz-kibocsátó olyan 
jogi vagy természetes személy, amely 
bármilyen típusú kriptoeszközt bocsát ki. 
A kriptoeszköz-ajánlattevő olyan jogi 
személy, amely nyilvános ajánlattétel 
keretében bármely típusú kriptoeszközt 
kínál, vagy ilyen kriptoeszközt be kíván 
vezetni valamely kriptoeszköz-kereskedési 
platformra. A kriptoeszközök kibocsátása 
és cseréje olykor decentralizált lehet, és 
ezt a szabályozásnak tükröznie kell és 
figyelembe kell vennie. E decentralizált 
kibocsátók számára nem szabad előírni, 
hogy egyetlen jogi személybe 
szerveződjenek, és mindaddig nem 
tartoznak a szabályozás hatálya alá, amíg 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel nem központosított.

Or. en

Módosítás 64
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Megjegyzi, hogy a kizárólag a 
kriptoeszköz-kibocsátókra korlátozódó 
jogszabályok nem oldják meg az összes 
problémát. A kriptoeszköz-birtokosokra 
vonatkozó szabályok különösen a piaci 
manipuláció elkerülése érdekében 
elengedhetetlenek.

Or. fr
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Módosítás 65
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Külön szabályokat kell 
megállapítani a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetekre vonatkozóan. E 
szolgáltatások első kategóriájába a 
kriptoeszköz-kereskedési platform 
működtetésének biztosítása, saját számlás 
kereskedés révén a kriptoeszközök 
törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat 
valutára vagy más kriptoeszközre váltása, 
valamint a kriptoeszközökre vonatkozó, 
harmadik személy nevében történő 
letétkezelés és adminisztráció biztosítása, 
illetve az ilyen eszközökhöz való 
hozzáférési eszközök kontrolljának 
biztosítása tartozik. E szolgáltatások 
második kategóriájába a kriptoeszközök 
elhelyezése, a kriptoeszközökre vonatkozó 
megbízások fogadása vagy továbbítása, a 
kriptoeszközökre vonatkozó megbízások 
végrehajtása harmadik személy nevében, 
valamint a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadás tartozik. Minden olyan személy, 
aki szakmai alapon ilyen kriptoeszköz-
szolgáltatást nyújt, „kriptoeszköz-
szolgáltatónak” tekintendő.

(12) Külön szabályokat kell 
megállapítani a kriptoeszközökhöz 
kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó 
szervezetekre vonatkozóan. E 
szolgáltatások első kategóriájába a 
kriptoeszköz-kereskedési platform 
működtetésének biztosítása, saját számlás 
kereskedés révén a kriptoeszközök 
törvényes fizetőeszköznek minősülő 
hivatalos fiat valutára vagy más 
kriptoeszközre váltása, valamint a 
kriptoeszközökre vonatkozó, harmadik 
személy nevében történő letétkezelés és 
adminisztráció biztosítása, illetve az ilyen 
eszközökhöz való hozzáférési eszközök 
kontrolljának biztosítása tartozik. E 
szolgáltatások második kategóriájába a 
kriptoeszközök elhelyezése, a 
kriptoeszközökre vonatkozó megbízások 
fogadása vagy továbbítása, a 
kriptoeszközökre vonatkozó megbízások 
végrehajtása harmadik személy nevében, 
valamint a kriptoeszközökre vonatkozó 
tanácsadás tartozik. Minden olyan személy, 
aki szakmai alapon ilyen kriptoeszköz-
szolgáltatást nyújt, „kriptoeszköz-
szolgáltatónak” tekintendő.

Or. en

Módosítás 66
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak jogi 
személy lehessen.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak 
olyan jogi személy lehessen, amelynek 
szervezeti struktúrájának nem részei olyan 
szervezetek, amelyek adózási szempontból 
nem együttműködő országokban és 
területeken vagy kiemelt kockázatot 
jelentő harmadik országokban 
letelepedettek.

Or. en

Módosítás 67
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak jogi 
személy lehessen.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak jogi 
személy lehessen. Az Európai 
Bizottságnak foglalkoznia kell a 
kriptovaluták bányászatával, és nyomon 
kell követnie az EU-ban folyó 
kriptovaluta-bányászati tevékenységeket, 
ugyanakkor pedig tájékoztató 
kampányokat kell indítania a polgárok 
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számára az olyan bányászokkal 
kapcsolatban, akik a felhasználók 
hozzájárulása nélkül használják a 
felhasználók számítógépes erőforrásait.

Or. en

Módosítás 68
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak jogi 
személy lehessen.

(13) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az illetékes hatóságok mindig megfelelően 
nyomon kövessék és felügyeljék az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését, elő kell 
írni, hogy kriptoeszköz-kibocsátó csak jogi 
személy lehessen. Annak érdekében, hogy 
előmozdítsuk, ne pedig hátráltassuk a 
kriptoeszközök decentralizált kibocsátását, 
e követelmény mindaddig nem lehet 
alkalmazandó a kriptoeszközök 
decentralizált kibocsátóira, amíg az ilyen 
kriptoeszközök kibocsátása nem 
központosított.

Or. en

Módosítás 69
Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Európai Uniónak és a 
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tagállamoknak többet kellene befektetniük 
abba, hogy a kriptoeszközökkel és 
kriptovalutákkal kapcsolatban adóügyi 
felvilágosítást és tájékoztatást nyújtsanak 
az uniós polgároknak. A kriptovaluták 
kockázatait hangsúlyozó konkrét 
kommunikációs kampányokat is le kell 
bonyolítani. A kriptoeszközök kezelőinek 
és eladóinak a felelőssége, hogy 
megfelelően tájékoztassák ügyfeleiket és 
az uniós polgárokat a kriptovaluták és a 
kriptoeszközök kockázatairól.

Or. en

Módosítás 70
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A kriptoeszközök egyes típusait 
nem jogi személyek bocsátják ki, hanem 
ezeket decentralizált autonóm szervezetek 
kezelik. Azzal a feltétellel, hogy ezek a 
kriptoeszközök összeegyeztethetők e 
rendelet követelményeivel, és nem 
jelentenek kockázatot a pénzügyi 
stabilitásra, a piaci integritásra és a 
befektetővédelemre nézve, az illetékes 
hatóságok dönthetnek úgy, hogy 
bevezetnek ilyen kriptoeszközöket 
valamely európai kriptoeszköz-kereskedési 
platformra.

Or. en

Módosítás 71
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Stéphanie Yon-Courtin, 
Gilles Boyer, Engin Eroglu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszközök 
leendő vevőit tájékoztatni kell az általuk 
megvásárolni kívánt kriptoeszközök 
jellemzőiről, funkcióiról és kockázatairól. 
A kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel unióbeli közzétételekor vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésének a 
kérelmezésekor a kriptoeszköz-
kibocsátóknak készíteniük kell egy 
kötelező közzétételeket tartalmazó 
tájékoztató dokumentumot (a 
továbbiakban: kriptoeszköz-
alapdokumentum), amelyet meg kell 
küldeniük illetékes hatóságuknak, és közzé 
kell tenniük. A kriptoeszköz-
alapdokumentumnak általános 
információkat kell tartalmaznia a 
kibocsátóról, a bevont tőkével 
végrehajtandó projektről, a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételről vagy a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéséről, a kriptoeszközhöz 
kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, 
a mögöttes technológiáról és a kapcsolódó 
kockázatokról. A kriptoeszközök 
birtokosaival szembeni tisztességes és 
megkülönböztetésmentes bánásmód 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
nyilvános ajánlattételhez kapcsolódó 
marketingközleményekben szereplő 
információnak valósnak, egyértelműnek és 
nem félrevezetőnek kell lennie.

(14) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszközök 
leendő vevőit tájékoztatni kell az általuk 
megvásárolni kívánt kriptoeszközök 
jellemzőiről, funkcióiról és kockázatairól. 
A kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel unióbeli közzétételekor vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésének a 
kérelmezésekor a kriptoeszköz-
kibocsátóknak készíteniük kell egy 
kötelező közzétételeket tartalmazó 
tájékoztató dokumentumot (a 
továbbiakban: kriptoeszköz-
alapdokumentum), amelyet meg kell 
küldeniük illetékes hatóságuknak, és közzé 
kell tenniük. A kriptoeszköz-
alapdokumentumnak általános 
információkat kell tartalmaznia a 
kibocsátóról és ha eltér, az ajánlattevőről, 
a bevont tőkével végrehajtandó projektről, 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételről vagy a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéséről, a kriptoeszközhöz 
kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, 
a mögöttes technológiáról és a kapcsolódó 
kockázatokról. A kriptoeszközök 
birtokosaival szembeni tisztességes és 
megkülönböztetésmentes bánásmód 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
nyilvános ajánlattételhez kapcsolódó 
marketingközleményekben szereplő 
információnak valósnak, egyértelműnek és 
nem félrevezetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 72
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszközök 
leendő vevőit tájékoztatni kell az általuk 
megvásárolni kívánt kriptoeszközök 
jellemzőiről, funkcióiról és kockázatairól. 
A kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel unióbeli közzétételekor vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésének a 
kérelmezésekor a kriptoeszköz-
kibocsátóknak készíteniük kell egy 
kötelező közzétételeket tartalmazó 
tájékoztató dokumentumot (a 
továbbiakban: kriptoeszköz-
alapdokumentum), amelyet meg kell 
küldeniük illetékes hatóságuknak, és közzé 
kell tenniük. A kriptoeszköz-
alapdokumentumnak általános 
információkat kell tartalmaznia a 
kibocsátóról, a bevont tőkével 
végrehajtandó projektről, a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételről vagy a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéséről, a kriptoeszközhöz 
kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, 
a mögöttes technológiáról és a kapcsolódó 
kockázatokról. A kriptoeszközök 
birtokosaival szembeni tisztességes és 
megkülönböztetésmentes bánásmód 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
nyilvános ajánlattételhez kapcsolódó 
marketingközleményekben szereplő 
információnak valósnak, egyértelműnek és 
nem félrevezetőnek kell lennie.

(14) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszközök 
leendő vevőit tájékoztatni kell az általuk 
megvásárolni kívánt kriptoeszközök 
jellemzőiről, funkcióiról és kockázatairól. 
A kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel unióbeli közzétételekor vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésének a 
kérelmezésekor a kriptoeszköz-
kibocsátóknak készíteniük kell egy 
kötelező közzétételeket tartalmazó 
tájékoztató dokumentumot (a 
továbbiakban: kriptoeszköz-
alapdokumentum), amelyet meg kell 
küldeniük illetékes hatóságuknak, és közzé 
kell tenniük. A kriptoeszköz-
alapdokumentumnak általános 
információkat kell tartalmaznia a 
kibocsátóról, a bevont tőkével 
végrehajtandó projektről, a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételről vagy a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéséről, a kriptoeszközhöz 
kapcsolódó jogokról és kötelezettségekről, 
a mögöttes technológiáról és a kapcsolódó 
kockázatokról. A kriptoeszközök 
birtokosaival szembeni tisztességes és 
megkülönböztetésmentes bánásmód 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
nyilvános ajánlattételhez kapcsolódó 
marketingközleményekben szereplő 
információnak valósnak, egyértelműnek és 
nem félrevezetőnek kell lennie. Ezt az 
alapdokumentumot az illetékes 
hatóságnak kell jóváhagynia.

Or. en

Módosítás 73
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az arányosság biztosítása 
érdekében a kriptoeszköz-
alapdokumentum elkészítésére és 
közzétételére vonatkozó követelmények 
hatálya alól célszerű kivenni az 
ingyenesen felkínált – az eszközalapú 
tokenektől és az e-pénz-tokenektől eltérő – 
kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, illetve a kizárólag az 
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet37 2. cikkének e) 
pontjában meghatározott minősített 
befektetőknek felkínált és csak általuk 
tartható kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, továbbá a – 
tagállamonként – csekély számú 
személynek felkínált kriptoeszközökre, 
valamint az egyedi és más kriptoeszközzel 
nem helyettesíthető kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket.

törölve

_________________
37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en

Módosítás 74
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(15) Az arányosság biztosítása 
érdekében a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére és közzétételére vonatkozó 
követelmények hatálya alól célszerű 
kivenni az ingyenesen felkínált – az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő – kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket, illetve a 
kizárólag az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet37 2. cikkének 
e) pontjában meghatározott minősített 
befektetőknek felkínált és csak általuk 
tartható kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, továbbá a – 
tagállamonként – csekély számú 
személynek felkínált kriptoeszközökre, 
valamint az egyedi és más kriptoeszközzel 
nem helyettesíthető kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket.

(15) Az arányosság biztosítása 
érdekében a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére és közzétételére vonatkozó 
követelmények hatálya alól célszerű 
kivenni a decentralizált vagy ingyenesen 
felkínált – az eszközalapú tokenektől és az 
e-pénz-tokenektől eltérő – 
kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, illetve a kizárólag az (EU) 
2017/1129 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet37 2. cikkének e) pontjában 
meghatározott minősített befektetőknek 
felkínált és csak általuk tartható 
kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, továbbá a – 
tagállamonként – csekély számú 
személynek felkínált kriptoeszközökre, 
valamint az egyedi és más kriptoeszközzel 
nem helyettesíthető kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket. Hasonló 
kivételeket kell alkalmazni az eszközalapú 
tokenekre és az e-pénz-tokenekre.

_________________ _________________
37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en

Módosítás 75
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az arányosság biztosítása 
érdekében a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére és közzétételére vonatkozó 

(15) Az arányosság biztosítása 
érdekében a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére és közzétételére vonatkozó 
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követelmények hatálya alól célszerű 
kivenni az ingyenesen felkínált – az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő – kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket, illetve a 
kizárólag az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet37 2. cikkének 
e) pontjában meghatározott minősített 
befektetőknek felkínált és csak általuk 
tartható kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, továbbá a – 
tagállamonként – csekély számú 
személynek felkínált kriptoeszközökre, 
valamint az egyedi és más kriptoeszközzel 
nem helyettesíthető kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket.

követelmények hatálya alól célszerű 
kivenni az ingyenesen felkínált – az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő – kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket, illetve a 
kizárólag az (EU) 2017/1129 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet37 2. cikkének 
e) pontjában meghatározott minősített 
befektetőknek felkínált és csak általuk 
tartható kriptoeszközökre vonatkozó 
ajánlattételeket, továbbá a – 
tagállamonként – csekély számú 
személynek felkínált kriptoeszközökre, 
valamint az egyedi és más kriptoeszközzel 
nem helyettesíthető kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlattételeket. E rendelet nem 
lehet alkalmazandó azokra a 
kriptoeszközökre sem, amelyek nagyon 
szűk körű és pontosan meghatározott 
felhasználással rendelkeznek, amelyeket 
csak valamely konkrét üzletben vagy 
üzletek szűk körű hálózatában való 
felhasználásra terveztek, és amelyeket a 
birtokosok egymás között nem 
ruházhatnak át. E speciális célú 
kriptoeszközök közé tartoznak többek 
között a tömegközlekedési tokenek és az 
utalványokra vagy hűségprogramokra 
vonatkozó tokenek.

_________________ _________________
37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2017/1129 rendelete 
(2017. június 14.) az értékpapírokra 
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő 
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 168., 
2017.6.30., 12. o.).

Or. en

Indokolás

E mentességre a kriptoeszközök piacaira vonatkozó szabályok olyan, speciális célú tokenekre 
való nehézkes alkalmazásának elkerülése érdekében van szükség, amelyeknek a konkrét 
felhasználáson kívül nincs semmilyen célja, és ebből adódóan semmilyen tágabb hatást nem 
gyakorolnak a pénzügyi stabilitásra.
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Módosítás 76
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kis- és középvállalkozásokra és 
az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott adminisztratív terheket róni. 
Ezért a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére vonatkozó kötelezettség alól 
mentesíteni kell azon kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket, amelyek bármely 12 
hónapos időszakban nem haladják meg a 
megfelelő összesített küszöbértéket. 
Ugyanakkor az EU horizontális 
fogyasztóvédelmi jogszabályai, például a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv39 vagy a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 
irányelv40, és a bennük foglalt tájékoztatási 
kötelezettségek, továbbra is alkalmazandók 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.

(16) A kis- és középvállalkozásokra és 
az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott adminisztratív terheket róni. 
Ugyanakkor az EU horizontális 
fogyasztóvédelmi jogszabályai, például a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv39 vagy a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 
irányelv40, és a bennük foglalt tájékoztatási 
kötelezettségek, továbbra is alkalmazandók 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.

_________________ _________________
38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
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belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 
2005.6.11., 22. o.).

belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 
2005.6.11., 22. o.).

40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)

40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)

Or. en

Módosítás 77
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kis- és középvállalkozásokra és 
az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott adminisztratív terheket róni. 
Ezért a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére vonatkozó kötelezettség alól 
mentesíteni kell azon kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket, amelyek bármely 12 
hónapos időszakban nem haladják meg a 
megfelelő összesített küszöbértéket. 
Ugyanakkor az EU horizontális 
fogyasztóvédelmi jogszabályai, például a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv39 vagy a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 
irányelv40, és a bennük foglalt tájékoztatási 
kötelezettségek, továbbra is alkalmazandók 

(16) A kis- és középvállalkozásokra és 
az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott adminisztratív terheket róni. 
Ugyanakkor az EU horizontális 
fogyasztóvédelmi jogszabályai, például a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv39 vagy a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 
irányelv40, és a bennük foglalt tájékoztatási 
kötelezettségek, továbbra is alkalmazandók 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.
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a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.

_________________ _________________
38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 
2005.6.11., 22. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 
2005.6.11., 22. o.).

40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)

40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.)

Or. en

Módosítás 78
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A kis- és középvállalkozásokra és (16) A kis- és középvállalkozásokra és 
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az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott adminisztratív terheket róni. 
Ezért a kriptoeszköz-alapdokumentum 
elkészítésére vonatkozó kötelezettség alól 
mentesíteni kell azon kriptoeszközökre 
vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételeket, amelyek bármely 12 
hónapos időszakban nem haladják meg a 
megfelelő összesített küszöbértéket. 
Ugyanakkor az EU horizontális 
fogyasztóvédelmi jogszabályai, például a 
2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv38, a 2005/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv39 vagy a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben 
alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi 
irányelv40, és a bennük foglalt tájékoztatási 
kötelezettségek, továbbra is alkalmazandók 
a kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.

az induló innovatív vállalkozásokra nem 
szabad túlzott és aránytalan adminisztratív 
terheket róni. Ezért a kriptoeszköz-
alapdokumentum elkészítésére vonatkozó 
kötelezettség alól mentesíteni kell azon 
kriptoeszközökre vonatkozó unióbeli 
nyilvános ajánlattételeket, amelyek 
bármely 12 hónapos időszakban nem 
haladják meg a megfelelő összesített 
küszöbértéket. Ugyanakkor az EU 
horizontális fogyasztóvédelmi 
jogszabályai, például a 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv38, a 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv39 vagy a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről szóló, 1993. április 5-i 
93/13/EGK tanácsi irányelv40, és a bennük 
foglalt tájékoztatási kötelezettségek, 
továbbra is alkalmazandók a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános 
ajánlattételekre, amennyiben azok 
vállalkozások és fogyasztók közötti 
kapcsolatokat érintenek.

_________________ _________________
38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

38 Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) 
a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi 
irányelv és az 1999/44/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról, valamint a 85/577/EGK 
tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 304., 
2011.11.22., 64. o.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 
2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, 
valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 
97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról („Irányelv a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról”) (HL L 149., 
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2005.6.11., 22. o.). 2005.6.11., 22. o.).
40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

40 A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. 
április 5.) a fogyasztókkal kötött 
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29. o.).

Or. pl

Módosítás 79
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Mivel a kriptoeszközökre 
vonatkozó ajánlatot nem fogják 
szükségszerűen jegyezni vagy garantálni, 
fennáll annak a kockázata, hogy végül 
lényegesen kevesebb forrást sikerül 
szerezni az eredetileg megcélzott teljes 
ellenértéknél, és a bevételek nem lesznek 
elegendőek a kibocsátó által tervbe vett 
projekt finanszírozására. Ilyen 
körülmények között védeni kell a 
befektetőket, akik jegyezték az ajánlatot. A 
kriptoeszközök kibocsátói számára ezért 
elő kell írni, hogy alapdokumentumukban 
meghatározzanak egy minimális 
előjegyzési célt (a nyilvános ajánlattétel 
alsó határa), és hogy amennyiben az 
ajánlatuk nem éri el ezt a célt, 
haladéktalanul visszafizessék a forrásokat 
a befektetőknek. E rendeletnek meg kell 
határoznia a nyilvános ajánlattétel ezen 
alsó határa tekintetében megengedett 
minimális összeget.

Or. en

Indokolás

Az alapdokumentumnak a jobb befektetővédelem érdekében meg kell határoznia a 
kriptoeszközökre vonatkozó nyilvános ajánlattétel végrehajtásához szükséges minimális 
összeget. Ez lehetővé tenné a befektetők számára, hogy visszaszerezzék forrásaikat, ha a 
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jegyzések a jegyzési időszak végéig nem érik el ezt a minimális jegyzési célt. A nyilvános 
ajánlattételnek le kell járnia, és a gyűjtött összes forrást vissza kell fizetni a befektetőknek.

Módosítás 80
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A felügyelet lehetővé tétele 
érdekében a kriptoeszköz-kibocsátóknak a 
kriptoeszközökre vonatkozó unióbeli 
nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését megelőzően 
meg kell küldeniük a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben 
marketingközleményeiket azon tagállam 
illetékes hatóságának, amelyben bejegyzett 
székhelyük vagy fióktelepük található. A 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
kibocsátóknak a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben a 
marketingközleményüket a 
kriptoeszközökre vonatkozó ajánlattétellel 
vagy kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel elsődlegesen 
megcélzott tagállam illetékes hatóságának 
kell megküldeniük.

(18) A felügyelet lehetővé tétele 
érdekében a kriptoeszköz-kibocsátóknak a 
kriptoeszközökre vonatkozó unióbeli 
nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését megelőzően 
meg kell küldeniük a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben 
marketingközleményeiket azon tagállam 
illetékes hatóságának, amelyben bejegyzett 
székhelyük található. A harmadik 
országban székhellyel rendelkező 
kibocsátóknak a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben a 
marketingközleményüket a 
kriptoeszközökre vonatkozó ajánlattétellel 
vagy kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel elsődlegesen 
megcélzott tagállam illetékes hatóságának 
kell megküldeniük.

Or. en

Módosítás 81
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A felügyelet lehetővé tétele 
érdekében a kriptoeszköz-kibocsátóknak a 

(18) A felügyelet lehetővé tétele 
érdekében a kriptoeszköz-kibocsátóknak a 
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kriptoeszközökre vonatkozó unióbeli 
nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését megelőzően 
meg kell küldeniük a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben 
marketingközleményeiket azon tagállam 
illetékes hatóságának, amelyben bejegyzett 
székhelyük vagy fióktelepük található. A 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
kibocsátóknak a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben a 
marketingközleményüket a 
kriptoeszközökre vonatkozó ajánlattétellel 
vagy kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel elsődlegesen 
megcélzott tagállam illetékes hatóságának 
kell megküldeniük.

kriptoeszközökre vonatkozó unióbeli 
nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetését megelőzően 
meg kell küldeniük a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben 
marketingközleményeiket azon tagállam 
illetékes hatóságának, amelyben bejegyzett 
székhelyük vagy fióktelepük található. A 
harmadik országban székhellyel rendelkező 
kibocsátóknak a kriptoeszköz-
alapdokumentumukat és adott esetben a 
marketingközleményüket a 
kriptoeszközökre vonatkozó ajánlattétellel 
vagy kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel elsődlegesen 
megcélzott tagállam illetékes hatóságának 
kell megküldeniük. A nyilvános 
ajánlattétel vagy a kereskedési platformra 
történő bevezetés mindkét esetben az 
illetékes hatóság általi engedélyezéstől 
függ.

Or. en

Módosítás 82
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az indokolatlan adminisztratív 
terheket el kell kerülni. Az illetékes 
hatóságok ezért nem kötelezhetők arra, 
hogy a kriptoeszköz-alapdokumentumot 
annak közzététele előtt jóváhagyják. Az 
illetékes hatóságoknak azonban 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a 
közzétételt követően további információk 
szerepeltetését írják elő a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
marketingközleményekben.

(19) Jóllehet az indokolatlan 
adminisztratív terheket el kell kerülni, az 
illetékes hatóságoknak annak közzététele 
előtt jóvá kell hagyniuk a kriptoeszköz-
alapdokumentumot. Továbbá, az illetékes 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a közzétételt 
követően további információk 
szerepeltetését írják elő a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
marketingközleményekben.

Or. en
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Módosítás 83
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az indokolatlan adminisztratív 
terheket el kell kerülni. Az illetékes 
hatóságok ezért nem kötelezhetők arra, 
hogy a kriptoeszköz-alapdokumentumot 
annak közzététele előtt jóváhagyják. Az 
illetékes hatóságoknak azonban 
hatáskörrel kell rendelkezniük arra, hogy a 
közzétételt követően további információk 
szerepeltetését írják elő a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
marketingközleményekben.

(19) Az indokolatlan adminisztratív 
terheket el kell kerülni. Az illetékes 
hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra, hogy a közzétételt 
követően további információk 
szerepeltetését írják elő a kriptoeszköz-
alapdokumentumban és adott esetben a 
marketingközleményekben.

Or. en

Módosítás 84
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy felfüggesszék 
vagy megtiltsák az ilyen kriptoeszközökre 
vonatkozó nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetést, amennyiben e nyilvános 
ajánlattétel vagy bevezetés nem felel meg 
az alkalmazandó követelményeknek. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy honlapjukon 
vagy sajtóközleményben figyelmeztetést 
tegyenek közzé, ha a kibocsátó nem felel 
meg az említett követelményeknek.

(20) Az illetékes hatóságok számára 
lehetővé kell tenni, hogy felfüggesszék 
vagy megtiltsák az ilyen kriptoeszközökre 
vonatkozó nyilvános ajánlattételt vagy a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetést, amennyiben e nyilvános 
ajánlattétel vagy bevezetés nem felel meg 
az alkalmazandó követelményeknek. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy honlapjukon 
és/vagy sajtóközleményben figyelmeztetést 
tegyenek közzé, ha a kibocsátó nem felel 
meg az említett követelményeknek.
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Or. en

Módosítás 85
Chris MacManus
a The Left képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az illetékes hatóságnak megküldött 
kriptoeszköz-alapdokumentumokat és adott 
esetben marketingközleményeket közzé 
kell tenni, és ezt követően a kriptoeszköz-
kibocsátók számára lehetővé kell tenni a 
kriptoeszközeikre vonatkozó 
ajánlattételeknek az Unió egészében való 
közzétételét és a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetésének kérelmezését.

(21) Az illetékes hatóságnak megküldött 
és az illetékes hatóság által engedélyezett 
kriptoeszköz-alapdokumentumokat és adott 
esetben marketingközleményeket közzé 
kell tenni, és ezt követően a kriptoeszköz-
kibocsátók számára lehetővé kell tenni a 
kriptoeszközeikre vonatkozó 
ajánlattételeknek az Unió egészében való 
közzétételét és a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetésének kérelmezését.

Or. en

Módosítás 86
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az illetékes hatóságnak megküldött 
kriptoeszköz-alapdokumentumokat és adott 
esetben marketingközleményeket közzé 
kell tenni, és ezt követően a kriptoeszköz-
kibocsátók számára lehetővé kell tenni a 
kriptoeszközeikre vonatkozó 
ajánlattételeknek az Unió egészében való 
közzétételét és a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetésének kérelmezését.

(21) Az illetékes hatóságnak megküldött 
és általa jóváhagyott kriptoeszköz-
alapdokumentumokat és adott esetben 
marketingközleményeket közzé kell tenni, 
és ezt követően a kriptoeszköz-kibocsátók 
számára lehetővé kell tenni a 
kriptoeszközeikre vonatkozó 
ajánlattételeknek az Unió egészében való 
közzétételét és a kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetésének kérelmezését.
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Or. en

Módosítás 87
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztók védelmének további 
biztosítása érdekében azoknak a 
fogyasztóknak, akik az eszközalapú 
tokenektől és az e-pénz-tokenektől eltérő 
kriptoeszközeiket közvetlenül a 
kibocsátótól vagy a kibocsátó nevében 
kriptoeszközöket elhelyező kriptoeszköz-
szolgáltatótól szerzik be, a beszerzést 
követően egy meghatározott ideig elállási 
jogot kell biztosítani. A kibocsátó által 
határidőhöz kötött, kriptoeszközre 
vonatkozó nyilvános ajánlattételek 
zökkenőmentes lebonyolításának 
biztosítása érdekében, a fogyasztó a 
jegyzési időszak lejártát követően nem 
gyakorolhatja ezt az elállási jogot. Az 
elállási jog nem alkalmazandó továbbá az 
eszközalapú tokenektől és az e-pénz-
tokenektől eltérő kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetésekor sem, mivel az ilyen 
kriptoeszközök ára a kriptoeszköz-piacok 
ingadozásaitól függ.

(22) A fogyasztók védelmének további 
biztosítása érdekében azoknak a 
fogyasztóknak, akik az eszközalapú 
tokenektől és az e-pénz-tokenektől eltérő 
kriptoeszközeiket közvetlenül a 
kibocsátótól vagy a kibocsátó nevében 
kriptoeszközöket elhelyező kriptoeszköz-
szolgáltatótól szerzik be, a beszerzést 
követően egy meghatározott ideig elállási 
jogot kell biztosítani. Az alapdokumentum 
módosításai esetén a fogyasztók védelme 
érdekében ismét gyakorolni lehet az 
elállási jogot, mégpedig a jegyzési időszak 
lejártáig. Az elállási jog nem 
alkalmazandó továbbá az eszközalapú 
tokenektől és az e-pénz-tokenektől eltérő 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésekor sem, 
mivel az ilyen kriptoeszközök ára a 
kriptoeszköz-piacok ingadozásaitól függ.

Or. en

Módosítás 88
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az eszközalapú tokenek értéke a (25) Az eszközalapú tokenek értéke a 
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stabilitás érdekében több referencia-
fiatpénzhez, egy vagy több 
referenciaáruhoz, egy vagy több más 
referencia-kriptoeszközhöz vagy ilyen 
referencia-eszközök kosarához van 
rögzítve. Emiatt ezek az eszközök 
értékátadási vagy fizetési eszközként 
jelentősen elterjedhetnek a felhasználók 
körében, vagyis a többi kriptoeszközhöz 
képest nagyobb kockázatot jelentenek a 
fogyasztóvédelem és a piac integritása 
szempontjából. Kibocsátóikra ezért 
szigorúbb követelményeknek kell 
vonatkozniuk, mint az egyéb 
kriptoeszközök kibocsátóira.

stabilitás érdekében több referencia-
fiatpénzhez, egy vagy több 
referenciaáruhoz vagy ilyen referencia-
eszközök kosarához van rögzítve. Emiatt 
ezek az eszközök értékátadási vagy fizetési 
eszközként jelentősen elterjedhetnek a 
felhasználók körében, vagyis a többi 
kriptoeszközhöz képest nagyobb 
kockázatot jelentenek a fogyasztóvédelem 
és a piac integritása szempontjából. 
Kibocsátóikra ezért szigorúbb 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint 
az egyéb kriptoeszközök kibocsátóira.

Or. en

Módosítás 89
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az eszközalapú tokenekre 
vonatkozó nyilvános ajánlattételek 
megfelelő felügyelete és nyomon követése 
érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak bejegyzett székhellyel kell 
rendelkezniük az Unióban.

(27) Az eszközalapú tokenekre 
vonatkozó nyilvános ajánlattételek 
megfelelő felügyelete és nyomon követése 
érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak bejegyzett székhellyel kell 
rendelkezniük az Unióban, és szervezeti 
struktúrájának nem lehetnek részei olyan 
szervezetek, amelyek adózási szempontból 
nem együttműködő országokban és 
területeken vagy kiemelt kockázatot 
jelentő harmadik országokban 
letelepedettek.

Or. en

Módosítás 90
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
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28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Indokolt, hogy az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételekre vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésére csak akkor 
kerülhessen sor, ha az illetékes hatóság 
engedélyezte az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátóját, és az ilyen kriptoeszközök 
tekintetében jóváhagyta a kriptoeszköz-
alapdokumentumot. Az engedélyezési 
követelmény azonban nem alkalmazandó, 
ha az eszközalapú tokeneket csak 
minősített befektetőknek kínálják, vagy ha 
az eszközalapú tokenekre vonatkozó 
nyilvános ajánlattétel nem ér el egy 
bizonyos küszöbértéket. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 alapján engedélyezett 
hitelintézeteknek ne kelljen e rendelet 
alapján is engedélyt kérniük az 
eszközalapú tokenek kibocsátásához. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóját azonban 
ilyen esetben is kötelezni kell arra, hogy 
az eszközalapú tokenek vevőinek az 
eszközök jellemzőiről és kockázatairól 
való tájékoztatása érdekében készítse el a 
kriptoeszköz-alapdokumentumot, és azt 
közzététel előtt küldje meg az érintett 
illetékes hatóságnak.

(28) Indokolt, hogy az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételekre vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésére csak akkor 
kerülhessen sor, ha az illetékes hatóság 
engedélyezte az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátóját, és az ilyen kriptoeszközök 
tekintetében jóváhagyta a kriptoeszköz-
alapdokumentumot.

_________________
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 
338. o.).

Or. en
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Módosítás 91
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Indokolt, hogy az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételekre vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésére csak akkor 
kerülhessen sor, ha az illetékes hatóság 
engedélyezte az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátóját, és az ilyen kriptoeszközök 
tekintetében jóváhagyta a kriptoeszköz-
alapdokumentumot. Az engedélyezési 
követelmény azonban nem alkalmazandó, 
ha az eszközalapú tokeneket csak 
minősített befektetőknek kínálják, vagy ha 
az eszközalapú tokenekre vonatkozó 
nyilvános ajánlattétel nem ér el egy 
bizonyos küszöbértéket. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 alapján engedélyezett 
hitelintézeteknek ne kelljen e rendelet 
alapján is engedélyt kérniük az 
eszközalapú tokenek kibocsátásához. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóját azonban 
ilyen esetben is kötelezni kell arra, hogy az 
eszközalapú tokenek vevőinek az eszközök 
jellemzőiről és kockázatairól való 
tájékoztatása érdekében készítse el a 
kriptoeszköz-alapdokumentumot, és azt 
közzététel előtt küldje meg az érintett 
illetékes hatóságnak.

(28) Indokolt, hogy az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó unióbeli nyilvános 
ajánlattételekre vagy az ilyen 
kriptoeszközök kriptoeszköz-kereskedési 
platformra történő bevezetésére csak akkor 
kerülhessen sor, ha az illetékes hatóság 
engedélyezte az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátóját, és az ilyen kriptoeszközök 
tekintetében jóváhagyta a kriptoeszköz-
alapdokumentumot. Az engedélyezési 
követelmény azonban nem alkalmazandó, 
ha az eszközalapú tokeneket csak 
minősített befektetőknek kínálják, vagy ha 
az eszközalapú tokenekre vonatkozó 
nyilvános ajánlattétel nem ér el egy 
bizonyos küszöbértéket. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv41 alapján engedélyezett 
hitelintézeteknek ne kelljen e rendelet 
alapján is engedélyt kérniük az 
eszközalapú tokenek kibocsátásához. 
Azonban a kibocsátás előtt legalább 
három hónappal értesíteniük kell illetékes 
hatóságukat arról, hogy eszközalapú 
tokent kívánnak kibocsátani. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóját azonban 
ilyen esetben is kötelezni kell arra, hogy az 
eszközalapú tokenek vevőinek az eszközök 
jellemzőiről és kockázatairól való 
tájékoztatása érdekében készítse el a 
kriptoeszköz-alapdokumentumot, és azt 
közzététel előtt küldje meg az érintett 
illetékes hatóságnak.

_________________ _________________
41 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a 
hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális 
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
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módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 
338. o.).

módosításáról, a 2006/48/EK és a 
2006/49/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 
338. o.).

Or. en

Indokolás

Az eszközalapú token kibocsátása sajátos kockázatokkal jár, ezért legalább a szándékot a 
bankfelügyelet tudomására kell hozni.

Módosítás 92
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, 
továbbá adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra. Az 
engedélyezés megtagadásának uniós 
jogalkotási aktusban megállapított, 
világos kritériumokon kell alapulnia. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA és a 
nemzeti központi bankok nem kötelező 
véleményt adjanak az illetékes hatóságnak 
a leendő kibocsátó kérelméről. Helyénvaló, 
hogy a vélemények ne legyenek 
kötelezőek. Célszerű, hogy az illetékes 
hatóság az eszközalapú tokenek leendő 
kibocsátójának engedélyezésekor hagyja 
jóvá az adott szervezet által készített, 
kriptoeszköz-alapdokumentumot is. Az 
illetékes hatóság által kiadott engedélynek 
az Unió egészében érvényesnek kell lennie, 
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tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

és lehetővé kell tennie, hogy az engedély 
jogosultja az egységes piacon eszközalapú 
tokenekre vonatkozó ajánlattételeket 
tegyen közzé, és az ilyen kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetését kérelmezze. 
Hasonlóképpen, a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak is az egész Unióban 
érvényesnek kell lennie anélkül, hogy a 
tagállamok azt kiegészítő követelményeket 
írhatnának elő.

Or. en

Módosítás 93
Michiel Hoogeveen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély 
megadása vagy az engedélykérelem 
elutasítása előtt konzultálnia kell az EBH-
val és az ESMA-val, valamint – 
amennyiben az eszközalapú tokenek uniós 
referencia-pénznemhez vannak rögzítve – 
az Európai Központi Bankkal (EKB) és az 
adott pénznemet kibocsátó nemzeti 
központi bankkal. Célszerű, hogy az EBH, 
az ESMA, továbbá adott esetben az EKB 
és a nemzeti központi bankok nem 
kötelező véleményt adjanak az illetékes 
hatóságnak a leendő kibocsátó kérelméről. 
Célszerű, hogy az illetékes hatóság az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
engedélyezésekor hagyja jóvá az adott 
szervezet által készített, kriptoeszköz-
alapdokumentumot is. Az illetékes hatóság 

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
elutasításnak másodlagos jogszabályban 
megállapított átfogó és világos 
kritériumokon kell alapulnia. Az illetékes 
hatóság az engedély megadása vagy az 
engedélykérelem elutasítása előtt konzultál 
az EBH-val és az ESMA-val, valamint – 
amennyiben az eszközalapú tokenek uniós 
referencia-pénznemhez vannak rögzítve – 
az Európai Központi Bankkal (EKB) és az 
adott pénznemet kibocsátó nemzeti 
központi bankkal. Célszerű, hogy az EBH, 
az ESMA, továbbá adott esetben az EKB 
és a nemzeti központi bankok nem 
kötelező véleményt adjanak az illetékes 
hatóságnak a leendő kibocsátó kérelméről. 
Helyénvaló, hogy az EKB véleményei ne 
legyenek kötelezőek. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
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által kiadott engedélynek az Unió 
egészében érvényesnek kell lennie, és 
lehetővé kell tennie, hogy az engedély 
jogosultja az egységes piacon eszközalapú 
tokenekre vonatkozó ajánlattételeket 
tegyen közzé, és az ilyen kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetését kérelmezze. 
Hasonlóképpen, a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak is az egész Unióban 
érvényesnek kell lennie anélkül, hogy a 
tagállamok azt kiegészítő követelményeket 
írhatnának elő.

leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

Or. en

Módosítás 94
Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni, France 
Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 

(29) Az illetékes hatóságot kötelezni 
kell arra, hogy megtagadja az 
engedélyezést, ha az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának üzleti modellje 
komoly fenyegetést jelenthet a pénzügyi 
stabilitásra, a monetáris transzmissziós 
mechanizmusra vagy a monetáris 
szuverenitásra. Az illetékes hatóságnak az 
engedély megadása vagy az 
engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok véleményt adjanak az 
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kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

illetékes hatóságnak a leendő kibocsátó 
kérelméről. Az Európai Központi Bank és 
a tagállamok központi bankjainak 
véleményei – a monetáris politika 
végrehajtásáról és a fizetések biztonságos 
elszámolásának biztosításáról szóló 
vélemények kivételével – nem kötelező 
jellegűek. Célszerű, hogy az illetékes 
hatóság az eszközalapú tokenek leendő 
kibocsátójának engedélyezésekor hagyja 
jóvá az adott szervezet által készített, 
kriptoeszköz-alapdokumentumot is. Az 
illetékes hatóság által kiadott engedélynek 
az Unió egészében érvényesnek kell lennie, 
és lehetővé kell tennie, hogy az engedély 
jogosultja az egységes piacon eszközalapú 
tokenekre vonatkozó ajánlattételeket 
tegyen közzé, és az ilyen kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetését kérelmezze. 
Hasonlóképpen, a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak is az egész Unióban 
érvényesnek kell lennie anélkül, hogy a 
tagállamok azt kiegészítő követelményeket 
írhatnának elő.

Or. it

Módosítás 95
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
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tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

Or. en

Módosítás 96
Christophe Hansen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
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val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. A 
felügyeleti hatásköröknek és 
felelősségeknek teljeskörűen az illetékes 
hatóságoknál kell maradniuk. Célszerű, 
hogy az EBH, az ESMA, továbbá adott 
esetben az EKB és a nemzeti központi 
bankok nem kötelező véleményt adjanak az 
illetékes hatóságnak a leendő kibocsátó 
kérelméről. Célszerű, hogy az illetékes 
hatóság az eszközalapú tokenek leendő 
kibocsátójának engedélyezésekor hagyja 
jóvá az adott szervezet által készített, 
kriptoeszköz-alapdokumentumot is. Az 
illetékes hatóság által kiadott engedélynek 
az Unió egészében érvényesnek kell lennie, 
és lehetővé kell tennie, hogy az engedély 
jogosultja az egységes piacon eszközalapú 
tokenekre vonatkozó ajánlattételeket 
tegyen közzé, és az ilyen kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetését kérelmezze. 
Hasonlóképpen, a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak is az egész Unióban 
érvényesnek kell lennie anélkül, hogy a 
tagállamok azt kiegészítő követelményeket 
írhatnának elő.

Or. en

Módosítás 97
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 

(29) Az illetékes hatóságnak meg kell 
tagadnia az engedélyezést, ha az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
üzleti modellje komoly fenyegetést 
jelenthet a pénzügyi stabilitásra, a 
monetáris transzmissziós mechanizmusra 
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vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Célszerű, hogy az 
illetékes hatóság az eszközalapú tokenek 
leendő kibocsátójának engedélyezésekor 
hagyja jóvá az adott szervezet által 
készített, kriptoeszköz-alapdokumentumot 
is. Az illetékes hatóság által kiadott 
engedélynek az Unió egészében 
érvényesnek kell lennie, és lehetővé kell 
tennie, hogy az engedély jogosultja az 
egységes piacon eszközalapú tokenekre 
vonatkozó ajánlattételeket tegyen közzé, és 
az ilyen kriptoeszközök kriptoeszköz-
kereskedési platformra történő bevezetését 
kérelmezze. Hasonlóképpen, a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak is az 
egész Unióban érvényesnek kell lennie 
anélkül, hogy a tagállamok azt kiegészítő 
követelményeket írhatnának elő.

vagy a monetáris szuverenitásra. Az 
illetékes hatóságnak az engedély megadása 
vagy az engedélykérelem elutasítása előtt 
konzultálnia kell az EBH-val és az ESMA-
val, valamint – amennyiben az eszközalapú 
tokenek uniós referencia-pénznemhez 
vannak rögzítve – az Európai Központi 
Bankkal (EKB) és az adott pénznemet 
kibocsátó nemzeti központi bankkal. 
Célszerű, hogy az EBH, az ESMA, továbbá 
adott esetben az EKB és a nemzeti 
központi bankok nem kötelező véleményt 
adjanak az illetékes hatóságnak a leendő 
kibocsátó kérelméről. Az Európai 
Központi Bank és a tagállamok központi 
bankjainak véleményei – a monetáris 
politikával és a pénzügyi stabilitással 
kapcsolatos kérdésekről szóló vélemények 
kivételével – nem kötelező jellegűek. 
Célszerű, hogy az illetékes hatóság az 
eszközalapú tokenek leendő kibocsátójának 
engedélyezésekor hagyja jóvá az adott 
szervezet által készített, kriptoeszköz-
alapdokumentumot is. Az illetékes hatóság 
által kiadott engedélynek az Unió 
egészében érvényesnek kell lennie, és 
lehetővé kell tennie, hogy az engedély 
jogosultja az egységes piacon eszközalapú 
tokenekre vonatkozó ajánlattételeket 
tegyen közzé, és az ilyen kriptoeszközök 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetését kérelmezze. 
Hasonlóképpen, a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak is az egész Unióban 
érvényesnek kell lennie anélkül, hogy a 
tagállamok azt kiegészítő követelményeket 
írhatnának elő.

Or. en

Módosítás 98
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak mindig valós, 
egyértelmű és nem félrevezető 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az 
eszközalapú tokenek birtokosai számára. 
Az eszközalapú tokenek esetében a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
információkat kell tartalmaznia a 
stabilizációs mechanizmusról, a 
tartalékeszközökre vonatkozó befektetési 
politikáról, a tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezelési megállapodásokról, valamint 
a birtokosok jogairól. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói nem kínálnak a 
tartalékeszközökre vonatkozó közvetlen 
követelést vagy visszaváltási jogot az 
eszközalapú tokenek minden 
birtokosának, akkor a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak e tekintetben világos 
és egyértelmű figyelmeztetést kell 
tartalmaznia. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak marketingközleményeikben 
is fel kell tüntetniük az erre vonatkozó 
nyilatkozatot, ha nem kínálnak ilyen 
közvetlen jogokat az eszközalapú tokenek 
minden birtokosa számára.

(30) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak mindig valós, 
egyértelmű és nem félrevezető 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az 
eszközalapú tokenek birtokosai számára. 
Az eszközalapú tokenek esetében a 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
információkat kell tartalmaznia a 
stabilizációs mechanizmusról, a 
tartalékeszközökre vonatkozó befektetési 
politikáról, a tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezelési megállapodásokról, valamint 
a birtokosok jogairól.

Or. en

Módosítás 99
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak mindig valós, 
egyértelmű és nem félrevezető 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az 
eszközalapú tokenek birtokosai számára. 
Az eszközalapú tokenek esetében a 

(30) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak mindig valós, 
egyértelmű és nem félrevezető 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az 
eszközalapú tokenek birtokosai számára. 
Az eszközalapú tokenek esetében a 
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kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
információkat kell tartalmaznia a 
stabilizációs mechanizmusról, a 
tartalékeszközökre vonatkozó befektetési 
politikáról, a tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezelési megállapodásokról, valamint 
a birtokosok jogairól. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói nem kínálnak a 
tartalékeszközökre vonatkozó közvetlen 
követelést vagy visszaváltási jogot az 
eszközalapú tokenek minden 
birtokosának, akkor a kriptoeszköz-
alapdokumentumnak e tekintetben világos 
és egyértelmű figyelmeztetést kell 
tartalmaznia. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak marketingközleményeikben 
is fel kell tüntetniük az erre vonatkozó 
nyilatkozatot, ha nem kínálnak ilyen 
közvetlen jogokat az eszközalapú tokenek 
minden birtokosa számára.

kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
információkat kell tartalmaznia a 
stabilizációs mechanizmusról, a 
tartalékeszközökre vonatkozó befektetési 
politikáról, a tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezelési megállapodásokról, valamint 
a birtokosok jogairól.

Or. en

Indokolás

A kibocsátó számára elő kell írni, hogy mindig felkínáljon visszaváltási jogot.

Módosítás 100
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A befektetővédelem megerősítése 
érdekében szükségesnek tartja, hogy 
minden olyan kriptoeszköz-birtokos, aki 
az adott kriptoeszköz egy bizonyos piaci 
részesedését meghaladja, köteles legyen 
azt bejelenteni a szabályozó hatóságoknak 
és a kibocsátó intézménynek az új belépők 
megfelelő tájékoztatása és annak 
érdekében, hogy jobban fel tudják mérni a 
piaci manipuláció kockázatait.

Or. fr
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Módosítás 101
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek kellően jó hírnévvel és 
elegendő szakértelemmel kell 
rendelkezniük, továbbá a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
emellett a tevékenységük mértékével 
arányos erőforrásokat kell alkalmazniuk, és 
mindig biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. E 
célból olyan üzletmenet-folytonossági 
politikát kell kialakítaniuk, amely 
rendszereik és eljárásaik működésének 
zavara esetén biztosítja alapvető 
pénzforgalmi tevékenységeik 
végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell.

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek minden megfelelő 
garanciát biztosítaniuk kell a pénzmosás 
és a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem érdekében. Az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak emellett a 
tevékenységük mértékével arányos 
erőforrásokat kell alkalmazniuk, és mindig 
biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. A 
piaci manipuláció megelőzése érdekében 
úgy véli, hogy a kibocsátó vagy a 
kriptoeszközök megszerzését vagy 
kereskedelmét lehetővé tevő platform 
felelőssége az, hogy szolgáltatásai 
indokolatlan szüneteltetés nélküli 
fenntartását lehetővé tegye. Úgy véli, hogy 
a befektetők és a fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy felléphessenek az 
olyan kibocsátóval vagy platformmal 
szemben, amely egy piaci eseményt 
követően egyoldalúan, a szabályozó 
hatóság engedélye nélkül szüneteltette 
szolgáltatásait. E célból olyan üzletmenet-
folytonossági politikát kell kialakítaniuk, 
amely rendszereik és eljárásaik 
működésének zavara esetén biztosítja 
alapvető pénzforgalmi tevékenységeik 
végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
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kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell.

Or. fr

Módosítás 102
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek kellően jó hírnévvel és 
elegendő szakértelemmel kell 
rendelkezniük, továbbá a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
emellett a tevékenységük mértékével 
arányos erőforrásokat kell alkalmazniuk, és 
mindig biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. E 
célból olyan üzletmenet-folytonossági 
politikát kell kialakítaniuk, amely 
rendszereik és eljárásaik működésének 
zavara esetén biztosítja alapvető 
pénzforgalmi tevékenységeik 
végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek kellően jó hírnévvel és 
elegendő szakértelemmel kell 
rendelkezniük, továbbá a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
emellett a tevékenységük mértékével 
arányos erőforrásokat kell alkalmazniuk, és 
mindig biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. E 
célból olyan üzletmenet-folytonossági 
politikát kell kialakítaniuk, amely 
rendszereik és eljárásaik működésének 
zavara esetén biztosítja alapvető 
pénzforgalmi tevékenységeik 
végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
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és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell.

és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell. Az irányítási 
rendszerre vonatkozó információkat az 
alapdokumentum tervezetével együtt meg 
kell küldeni az illetékes hatóságnak, és 
ezeket az alapdokumentum 
jóváhagyásának folyamata során kell 
értékelni.

Or. en

Módosítás 103
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek kellően jó hírnévvel és 
elegendő szakértelemmel kell 
rendelkezniük, továbbá a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
emellett a tevékenységük mértékével 
arányos erőforrásokat kell alkalmazniuk, és 
mindig biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. E 
célból olyan üzletmenet-folytonossági 
politikát kell kialakítaniuk, amely 
rendszereik és eljárásaik működésének 
zavara esetén biztosítja alapvető 
pénzforgalmi tevékenységeik 

(34) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak megbízható irányítási 
rendszerrel és benne egy olyan, egyértelmű 
szervezeti felépítéssel kell rendelkezniük, 
amelynek jól meghatározott, átlátható és 
következetes felelősségi körei és hatékony 
eljárásai révén képesek az őket érintő vagy 
esetlegesen érintő kockázatok 
azonosítására, kezelésére, nyomon 
követésére és jelentésére. Az ilyen 
kibocsátók vezető testületének és 
részvényeseinek kellően jó hírnévvel és 
elegendő szakértelemmel kell 
rendelkezniük, továbbá a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
emellett a tevékenységük mértékével 
arányos erőforrásokat kell alkalmazniuk, és 
mindig biztosítaniuk kell tevékenységük 
folyamatosságát és szabályszerűségét. E 
célból olyan üzletmenet-folytonossági 
politikát kell kialakítaniuk, amely 
rendszereik és eljárásaik működésének 
zavara esetén biztosítja alapvető 
pénzforgalmi tevékenységeik 
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végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell.

végrehajtását. Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak erős belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
és bizalmas jellegét garantáló rendszerrel is 
rendelkezniük kell. E kötelezettség 
teljesítésének célja az alapvető jogok és 
szabadságok védelmének biztosítása az 
Unión belül, nem pedig, hogy 
szükségtelen korlátokat állítson a 
kriptoeszközök piaca elé.

Or. pl

Módosítás 104
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A kriptoeszközök szolgáltatóinak 
jelentős része nem alkalmazza 
megfelelően az „ismerd az ügyfeledet” 
elvet és az ügyfélátvilágítási eljárásokat, 
ami a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás megnövekedett 
kockázatával jár. Az FATF 2019-ben 
elfogadta az úgynevezett utazási szabályt, 
amely a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtó összes vállalkozás 
számára előírja, hogy a kriptoeszközökben 
végrehajtott bármely átutalásra 
vonatkozóan meg kell szerezniük és meg 
kell őrizniük a kezdeményezőre vonatkozó 
előírt és pontos információkat és a 
kedvezményezettre vonatkozó előírt 
információkat, az információkat be kell 
nyújtaniuk a kedvezményezett 
szolgáltatónak és adott esetben a szerződő 
feleknek, és kérésre a hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátaniuk. Az 
utazási szabályt néhány joghatóságban 
már bevezették, ám az Unióban még nem. 
A pénzmosás és a 
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terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
erősítése érdekében az Uniónak 
biztosítania kell, hogy a kriptoeszközök 
szolgáltatói a pénzmosás elleni 
küzdelemmel kapcsolatos szigorú 
kötelezettségeknek feleljenek meg, és hogy 
a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló 
uniós keret összhangban legyen a FATF 
pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelemmel kapcsolatos 
nemzetközi szabványaival.

Or. en

Módosítás 105
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az eszközalapú tokenek kibocsátói 
általában központi szereplői az ilyen 
kriptoeszközök kibocsátását, átruházását és 
a birtokosok részére történő forgalmazását 
végző szervezetek hálózatának. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátói számára 
ezért elő kell írni, hogy megfelelő 
szerződéses megállapodásokat kössenek és 
tartsanak fenn azokkal a harmadik személy 
szervezetekkel, amelyek a stabilizációs 
mechanizmus működtetését, a tokenek 
értékét fedező tartalékeszközök 
befektetését, a tartalékeszközökre 
vonatkozó letétkezelést és adott esetben az 
eszközalapú tokenek nyilvános 
értékesítését végzik.

(35) Az eszközalapú tokenek kibocsátói 
általában központi szereplői az ilyen 
kriptoeszközök kibocsátását, átruházását és 
a birtokosok részére történő forgalmazását 
végző szervezetek hálózatának. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátói számára 
ezért elő kell írni, hogy megfelelő 
szerződéses megállapodásokat kössenek és 
tartsanak fenn azokkal a harmadik személy 
szervezetekkel, amelyek a stabilizációs 
mechanizmus működtetését, a tokenek 
értékét fedező tartalékeszközök 
befektetését, a tartalékeszközökre 
vonatkozó letétkezelést és adott esetben az 
eszközalapú tokenek nyilvános 
értékesítését végzik. Az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak szervezeti 
struktúrája nem foglalhat magában olyan 
szervezeteket, amelyek adózási 
szempontból nem együttműködő 
országokban és területeken vagy kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országokban 
letelepedettek.

Or. en
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Módosítás 106
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tágabb pénzügyi rendszer 
pénzügyi stabilitását fenyegető kockázatok 
kezelése érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátói számára tőkekövetelményeket 
kell előírni. E tőkekövetelményeket 
célszerű az eszközalapú tokenek értékét 
fedező eszköztartalék százalékos 
arányaként kiszámítani, ezzel biztosítva 
arányosságukat az eszközalapú tokenek 
kibocsátásának nagyságához képest. Az 
illetékes hatóságok számára azonban 
lehetővé kell tenni, hogy növeljék vagy 
csökkentsék az előírt szavatolótőke-
követelmények összegét, amihez többek 
között a kibocsátó kockázatértékelési 
mechanizmusának értékelését, az 
eszközalapú tokeneket fedező tartalékban 
lévő eszközök minőségét és volatilitását, 
vagy az eszközalapú tokenek összesített 
értékét és számát vehetik figyelembe.

(36) A tágabb pénzügyi rendszer 
pénzügyi stabilitását fenyegető kockázatok 
kezelése érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátói számára tőkekövetelményeket 
kell előírni. E tőkekövetelményeket 
célszerű az eszközalapú tokenek értékét 
fedező eszköztartalék százalékos 
arányaként kiszámítani, ezzel biztosítva 
arányosságukat az eszközalapú tokenek 
kibocsátásának nagyságához képest. Az 
illetékes hatóságok számára azonban 
lehetővé kell tenni, hogy növeljék az előírt 
szavatolótőke-követelmények összegét, 
amihez többek között a kibocsátó 
kockázatértékelési mechanizmusának 
értékelését, az eszközalapú tokeneket 
fedező tartalékban lévő eszközök 
minőségét és volatilitását, vagy az 
eszközalapú tokenek összesített értékét és 
számát vehetik figyelembe.

Or. en

Módosítás 107
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A tágabb pénzügyi rendszer 
pénzügyi stabilitását fenyegető kockázatok 
kezelése érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátói számára tőkekövetelményeket 
kell előírni. E tőkekövetelményeket 

(36) A tágabb pénzügyi rendszer 
pénzügyi stabilitását fenyegető kockázatok 
kezelése érdekében az eszközalapú tokenek 
kibocsátói számára tőkekövetelményeket 
kell előírni. E tőkekövetelményeket 
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célszerű az eszközalapú tokenek értékét 
fedező eszköztartalék százalékos 
arányaként kiszámítani, ezzel biztosítva 
arányosságukat az eszközalapú tokenek 
kibocsátásának nagyságához képest. Az 
illetékes hatóságok számára azonban 
lehetővé kell tenni, hogy növeljék vagy 
csökkentsék az előírt szavatolótőke-
követelmények összegét, amihez többek 
között a kibocsátó kockázatértékelési 
mechanizmusának értékelését, az 
eszközalapú tokeneket fedező tartalékban 
lévő eszközök minőségét és volatilitását, 
vagy az eszközalapú tokenek összesített 
értékét és számát vehetik figyelembe.

célszerű az eszközalapú tokenek értékét 
fedező eszköztartalék százalékos 
arányaként kiszámítani, ezzel biztosítva 
arányosságukat az eszközalapú tokenek 
kibocsátásának nagyságához képest. Az 
illetékes hatóságok számára azonban 
lehetővé kell tenni, hogy növeljék vagy 
csökkentsék az előírt szavatolótőke-
követelmények összegét, amihez többek 
között a kibocsátó kockázatértékelési 
mechanizmusának értékelését, az 
eszközalapú tokeneket fedező tartalékban 
lévő eszközök minőségét és volatilitását, 
vagy az eszközalapú tokenek összesített 
értékét és számát vehetik figyelembe. 
Mindenesetre fel kell ismerni, hogy a 
túlzott és aránytalan tőkekövetelmények 
csökkenthetik a kriptoeszközök uniós 
környezetének vonzerejét a rivális külső 
piacokkal szemben. A piac új szereplők 
számára való nyitottsága és a regionális 
szinten megszabott nem versenyképes 
szabályozás elkerülése érdekében észszerű 
uniós szintű központi irányítási 
mechanizmusnak kell rendelkezésre 
állnia.

Or. pl

Módosítás 108
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az eszközalapú tokenek értékének 
stabilitása érdekében indokolt, hogy 
kibocsátóik e kriptoeszközök fedezetére 
képezzenek és folyamatosan tartsanak fenn 
egy eszköztartalékot. Az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk kell az 
ilyen eszköztartalékok prudens kezelését és 
különösen azt, hogy az eszközalapú 
tokenek létrehozása és megsemmisítése 
mindig maga után vonja a tartalékeszközök 

(37) Az eszközalapú tokenek értékének 
stabilitása érdekében indokolt, hogy 
kibocsátóik e kriptoeszközök fedezetére 
képezzenek és folyamatosan tartsanak fenn 
egy eszköztartalékot. Az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk kell az 
ilyen eszköztartalékok prudens kezelését és 
különösen azt, hogy az eszközalapú 
tokenek létrehozása és megsemmisítése 
mindig maga után vonja a tartalékeszközök 
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megfelelő növekedését vagy csökkenését, 
anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatást 
gyakorolna a tartalékeszközök piacára. Az 
eszközfedezetű kriptoeszközök 
kibocsátóinak ezért részletes politikákat 
kell kidolgozniuk és fenntartaniuk, 
azokban ismertetve többek között a 
tartalékeszközök összetételét, az eszközök 
allokációját, a tartalékeszközök jelentette 
kockázatok átfogó értékelését, az 
eszközalapú tokenek létrehozására és 
megsemmisítésére vonatkozó eljárást, az 
eszközalapú tokenek vételére és 
visszaváltására vonatkozó eljárást a 
tartalékeszközök viszonylatában, valamint 
– amennyiben a tartalékeszközöket 
befektetik – a kibocsátó által követett 
befektetési politikát.

megfelelő növekedését vagy csökkenését, 
anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatást 
gyakorolna a tartalékeszközök piacára. Az 
eszközalapú kriptoeszközök kibocsátóinak 
ezért részletes politikákat kell kidolgozniuk 
és fenntartaniuk, azokban ismertetve 
többek között a tartalékeszközök 
összetételét, az eszközök allokációját, a 
tartalékeszközök jelentette kockázatok 
átfogó értékelését, az eszközalapú tokenek 
létrehozására és megsemmisítésére 
vonatkozó eljárást, az eszközalapú tokenek 
vételére és visszaváltására vonatkozó 
eljárást a tartalékeszközök viszonylatában, 
valamint – amennyiben a 
tartalékeszközöket befektetik – a kibocsátó 
által követett befektetési politikát.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében végzett szerkesztési változtatás.

Módosítás 109
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az eszközalapú tokenek értékének 
stabilitása érdekében indokolt, hogy 
kibocsátóik e kriptoeszközök fedezetére 
képezzenek és folyamatosan tartsanak fenn 
egy eszköztartalékot. Az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak biztosítaniuk kell az 
ilyen eszköztartalékok prudens kezelését és 
különösen azt, hogy az eszközalapú 
tokenek létrehozása és megsemmisítése 
mindig maga után vonja a tartalékeszközök 
megfelelő növekedését vagy csökkenését, 
anélkül, hogy ez kedvezőtlen hatást 
gyakorolna a tartalékeszközök piacára. Az 
eszközfedezetű kriptoeszközök 

(37) Az eszközalapú tokenek értékének 
stabilitása érdekében indokolt, hogy 
kibocsátóik e kriptoeszközök fedezetére 
képezzenek és folyamatosan tartsanak fenn 
egy eszköztartalékot. Ez a tartalék az 
eszközalapú token által képviselt 
kibocsátói felelősség garanciáját képezi. 
Az eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
biztosítaniuk kell az ilyen eszköztartalékok 
prudens kezelését és különösen azt, hogy 
az eszközalapú tokenek létrehozása és 
megsemmisítése mindig maga után vonja a 
tartalékeszközök megfelelő növekedését 
vagy csökkenését, anélkül, hogy ez 
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kibocsátóinak ezért részletes politikákat 
kell kidolgozniuk és fenntartaniuk, 
azokban ismertetve többek között a 
tartalékeszközök összetételét, az eszközök 
allokációját, a tartalékeszközök jelentette 
kockázatok átfogó értékelését, az 
eszközalapú tokenek létrehozására és 
megsemmisítésére vonatkozó eljárást, az 
eszközalapú tokenek vételére és 
visszaváltására vonatkozó eljárást a 
tartalékeszközök viszonylatában, valamint 
– amennyiben a tartalékeszközöket 
befektetik – a kibocsátó által követett 
befektetési politikát.

kedvezőtlen hatást gyakorolna a 
tartalékeszközök piacára. Az 
eszközfedezetű kriptoeszközök 
kibocsátóinak ezért részletes politikákat 
kell kidolgozniuk és fenntartaniuk, 
azokban ismertetve többek között a 
tartalékeszközök összetételét, az eszközök 
allokációját, a tartalékeszközök jelentette 
kockázatok átfogó értékelését, az 
eszközalapú tokenek létrehozására és 
megsemmisítésére vonatkozó eljárást, az 
eszközalapú tokenek vételére és 
visszaváltására vonatkozó eljárást a 
tartalékeszközök viszonylatában, valamint 
– amennyiben a tartalékeszközöket 
befektetik – a kibocsátó által követett 
befektetési politikát.

Or. en

Indokolás

A biztosítékkal fedezett felelősség elképzelésének kifejezésre juttatása érdekében javasoljuk az 
elektronikuspénz-számlák (ezen belül az elektronikuspénz-átutalások) és pénzforgalmi 
számlák felkínálásakor az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre és a pénzforgalmi 
intézményekre alkalmazandó jelenlegi követelmények alkalmazását, amelyeket jelenleg a 
pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló második irányelv 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja 
irányoz elő.

Módosítás 110
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az eszközalapú tokenekkel 
kapcsolatos veszteségek kockázatának 
megelőzése és ezen eszközök értékének 
megőrzése érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak megfelelő 
letétkezelési szabályzatot kell 
alkalmazniuk a tartalékeszközökre. E 
politikának biztosítania kell, hogy a 
tartalékeszközök mindenkor teljesen 
elkülönüljenek a kibocsátó saját 

(38) Az eszközalapú tokenekkel 
kapcsolatos veszteségek kockázatának 
megelőzése és ezen eszközök értékének 
megőrzése érdekében az eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak megfelelő 
letétkezelési szabályzatot kell 
alkalmazniuk a tartalékeszközökre. E 
politikának biztosítania kell, hogy a 
tartalékeszközök mindenkor teljesen 
elkülönüljenek a kibocsátó saját 
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eszközeitől, ne legyenek megterhelve vagy 
fedezetként elzálogosítva, és azonnal 
hozzáférhetők legyenek az eszközalapú 
tokenek kibocsátója számára. A 
tartalékeszközökre vonatkozó letétkezelést 
azok jellegétől függően vagy az 
575/2013/EU rendelet szerinti 
hitelintézetre vagy engedélyezett 
kriptoeszköz-szolgáltatóra kell bízni. Az 
eszközalapú tokenek tartalékeszközeire 
vonatkozó letétkezeléssel megbízott 
hitelintézeteknek vagy kriptoeszköz-
szolgáltatóknak felelősséget kell vállalniuk 
a kibocsátóval vagy az eszközalapú 
tokenek birtokosaival szemben a 
tartalékeszközökben bekövetkező 
veszteségért, kivéve, ha bizonyítják, hogy 
az olyan külső esemény miatt következett 
be, amelyre nem volt érdemleges 
befolyásuk.

eszközeitől, ne legyenek megterhelve vagy 
fedezetként elzálogosítva, és azonnal 
hozzáférhetők legyenek az eszközalapú 
tokenek kibocsátója számára. A 
tartalékeszközökre vonatkozó letétkezelést 
azok jellegétől függően vagy az 
575/2013/EU rendelet szerinti 
hitelintézetre, az eszközök letéti őrzésére 
szakosodott engedélyezett befektetési 
vállalkozásra vagy engedélyezett 
kriptoeszköz-szolgáltatóra kell bízni. Az 
eszközalapú tokenek tartalékeszközeire 
vonatkozó letétkezeléssel megbízott 
hitelintézeteknek vagy kriptoeszköz-
szolgáltatóknak felelősséget kell vállalniuk 
a kibocsátóval vagy az eszközalapú 
tokenek birtokosaival szemben a 
tartalékeszközökben bekövetkező 
veszteségért, kivéve, ha bizonyítják, hogy 
az olyan külső esemény miatt következett 
be, amelyre nem volt érdemleges 
befolyásuk.

Or. en

Módosítás 111
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az eszközalapú tokenek birtokosait 
meg kell védeni a tokenek értékét fedező 
eszközök értékcsökkenésével szemben, és 
ezért az eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
a tartalékeszközöket biztonságos, alacsony 
kockázatú eszközökbe kell fektetniük, 
minimális piaci és hitelkockázat mellett. 
Mivel az eszközalapú tokenek fizetési 
eszközként használhatók, a 
tartalékeszközök befektetéséből származó 
nyereségeket vagy veszteségeket az 
eszközalapú tokenek kibocsátójának kell 
viselnie.

(39) Az eszközalapú tokenek birtokosait 
meg kell védeni a tokenek értékét fedező 
eszközök értékcsökkenésével szemben, és 
ezért az eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
a tartalékeszközöket biztonságos, alacsony 
kockázatú eszközökbe kell fektetniük, 
minimális piaci, koncentrációs és 
hitelkockázat mellett. Mivel az 
eszközalapú tokenek fizetési eszközként 
használhatók, a tartalékeszközök 
befektetéséből származó nyereségeket vagy 
veszteségeket az eszközalapú tokenek 
kibocsátójának kell viselnie.
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Or. en

Módosítás 112
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az eszközalapú tokenek birtokosait 
meg kell védeni a tokenek értékét fedező 
eszközök értékcsökkenésével szemben, és 
ezért az eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
a tartalékeszközöket biztonságos, alacsony 
kockázatú eszközökbe kell fektetniük, 
minimális piaci és hitelkockázat mellett. 
Mivel az eszközalapú tokenek fizetési 
eszközként használhatók, a 
tartalékeszközök befektetéséből származó 
nyereségeket vagy veszteségeket az 
eszközalapú tokenek kibocsátójának kell 
viselnie.

(39) Az eszközalapú tokenek birtokosait 
meg kell védeni a tokenek értékét fedező 
eszközök értékcsökkenésével szemben, és 
ezért az eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
a tartalékeszközöket biztonságos, alacsony 
kockázatú eszközökbe kell fektetniük, 
minimális piaci, hitel- és koncentrációs 
kockázat mellett. Mivel az eszközalapú 
tokenek fizetési eszközként használhatók, a 
tartalékeszközök befektetéséből származó 
nyereségeket vagy veszteségeket az 
eszközalapú tokenek kibocsátójának kell 
viselnie.

Or. en

Módosítás 113
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Egyes eszközalapú tokenek 
esetében minden birtokos rendelkezik 
bizonyos jogokkal, például visszaváltási 
joggal, illetve a tartalékeszközökre 
vonatkozó vagy a kibocsátóval szembeni 
követeléssel, más eszközalapú tokenek 
esetében azonban előfordulhat, hogy nem 
minden birtokos rendelkezik ilyen 
jogokkal, vagy a visszaváltási jog bizonyos 
birtokosokra korlátozódik. Az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó szabályoknak elég 

(40) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátójának visszaváltási jogokat kell 
biztosítania az eszközalapú tokenek 
birtokosai számára. A kibocsátóknak 
kellően részletes és könnyen érthető 
tájékoztatást kell  az eszközalapú tokenek 
birtokosainak rendelkezésére bocsátaniuk 
a visszaváltásra irányadó eljárásokról.
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rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
valamennyi ilyen helyzetet lefedjék. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátójának ezért 
tájékoztatnia kell azok birtokosait arról, 
hogy rendelkeznek-e a kibocsátóval 
szembeni közvetlen követeléssel vagy 
visszaváltási jogokkal. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói minden birtokosnak 
közvetlen jogokat biztosítanak akár a 
kibocsátó, akár a tartalékeszközök 
vonatkozásában, akkor pontosan meg kell 
határozniuk, hogy e jogok mely feltételek 
mellett gyakorolhatók. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói a kibocsátóra vagy a 
tartalékeszközökre vonatkozó e közvetlen 
jogokat csak az eszközalapú tokenek 
korlátozott számú birtokosának 
biztosítják, bizonyos minimumjogokat 
akkor is biztosítaniuk kell az eszközalapú 
tokenek minden birtokosának. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
biztosítaniuk kell e tokenek likviditását, és 
ezért megfelelő likviditási 
megállapodásokat kell kötniük és 
fenntartaniuk azokkal a kriptoeszköz-
szolgáltatókkal, amelyek az eszközalapú 
tokenek fiat valutában történő vételére és 
eladására vonatkozó kötelező érvényű 
jegyzések rendszeres közzétételéért 
felelősek. Ha az eszközalapú tokenek 
értéke jelentősen eltér a tartalékeszközök 
értékétől, az eszközalapú tokenek 
birtokosai számára jogot kell biztosítani 
arra, hogy közvetlenül a kibocsátótól 
kérhessék eszközalapú tokenjeik 
tartalékeszközökre való visszaváltását. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
tevékenységük önkéntes beszüntetésekor 
vagy rendezett felszámolásuk esetén 
szerződéses megállapodásokkal kell 
biztosítaniuk, hogy az eszközalapú tokenek 
birtokosai hozzájussanak a 
tartalékeszközökből származó 
bevételekhez.

Or. en
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Módosítás 114
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Egyes eszközalapú tokenek 
esetében minden birtokos rendelkezik 
bizonyos jogokkal, például visszaváltási 
joggal, illetve a tartalékeszközökre 
vonatkozó vagy a kibocsátóval szembeni 
követeléssel, más eszközalapú tokenek 
esetében azonban előfordulhat, hogy nem 
minden birtokos rendelkezik ilyen 
jogokkal, vagy a visszaváltási jog bizonyos 
birtokosokra korlátozódik. Az eszközalapú 
tokenekre vonatkozó szabályoknak elég 
rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
valamennyi ilyen helyzetet lefedjék. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátójának ezért 
tájékoztatnia kell azok birtokosait arról, 
hogy rendelkeznek-e a kibocsátóval 
szembeni közvetlen követeléssel vagy 
visszaváltási jogokkal. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói minden birtokosnak 
közvetlen jogokat biztosítanak akár a 
kibocsátó, akár a tartalékeszközök 
vonatkozásában, akkor pontosan meg kell 
határozniuk, hogy e jogok mely feltételek 
mellett gyakorolhatók. Ha az eszközalapú 
tokenek kibocsátói a kibocsátóra vagy a 
tartalékeszközökre vonatkozó e közvetlen 
jogokat csak az eszközalapú tokenek 
korlátozott számú birtokosának 
biztosítják, bizonyos minimumjogokat 
akkor is biztosítaniuk kell az eszközalapú 
tokenek minden birtokosának. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
biztosítaniuk kell e tokenek likviditását, és 
ezért megfelelő likviditási 
megállapodásokat kell kötniük és 
fenntartaniuk azokkal a kriptoeszköz-
szolgáltatókkal, amelyek az eszközalapú 
tokenek fiat valutában történő vételére és 
eladására vonatkozó kötelező érvényű 
jegyzések rendszeres közzétételéért 
felelősek. Ha az eszközalapú tokenek 

(40) Az eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak biztosítaniuk kell e tokenek 
likviditását, és ezért megfelelő likviditási 
megállapodásokat kell kötniük és 
fenntartaniuk azokkal a kriptoeszköz-
szolgáltatókkal, amelyek az eszközalapú 
tokenek fiat valutában történő vételére és 
eladására vonatkozó kötelező érvényű 
jegyzések rendszeres közzétételéért 
felelősek. Ha az eszközalapú tokenek 
értéke jelentősen eltér a tartalékeszközök 
értékétől, az eszközalapú tokenek 
birtokosai számára jogot kell biztosítani 
arra, hogy közvetlenül a kibocsátótól 
kérhessék eszközalapú tokenjeik 
tartalékeszközökre való visszaváltását. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
tevékenységük önkéntes beszüntetésekor 
vagy rendezett felszámolásuk esetén 
szerződéses megállapodásokkal kell 
biztosítaniuk, hogy az eszközalapú tokenek 
birtokosai hozzájussanak a 
tartalékeszközökből származó 
bevételekhez.
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értéke jelentősen eltér a tartalékeszközök 
értékétől, az eszközalapú tokenek 
birtokosai számára jogot kell biztosítani 
arra, hogy közvetlenül a kibocsátótól 
kérhessék eszközalapú tokenjeik 
tartalékeszközökre való visszaváltását. Az 
eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
tevékenységük önkéntes beszüntetésekor 
vagy rendezett felszámolásuk esetén 
szerződéses megállapodásokkal kell 
biztosítaniuk, hogy az eszközalapú tokenek 
birtokosai hozzájussanak a 
tartalékeszközökből származó 
bevételekhez.

Or. en

Módosítás 115
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az eszközalapú tokeneket elsősorban 
csereeszközként, vagyis ne értéktárolóként 
használják, az eszközalapú tokenek 
kibocsátói és a kriptoeszköz-szolgáltatók 
nem adhatnak kamatot az eszközalapú 
tokenek felhasználóinak arra az időre, 
amíg azok a szóban forgó tokeneket 
birtokolják. Egyes eszközalapú tokeneket 
és e-pénz-tokeneket célszerű jelentősnek 
minősíteni a promótereik és részvényeseik 
potenciálisan nagy ügyfélköre, 
potenciálisan magas piaci kapitalizációjuk, 
az értéküket fedező eszköztartalék 
potenciális mérete, az ügyletek 
potenciálisan nagy száma, a pénzügyi 
rendszerrel való potenciális 
összekapcsoltság vagy a potenciálisan 
határokon átnyúló használatuk miatt. A 
jelentős eszközalapú tokenekre vagy 
jelentős e-pénz-tokenekre – amelyeket sok 
birtokos használhat, és amelyek a pénzügyi 

(41) Egyes eszközalapú tokeneket és e-
pénz-tokeneket célszerű jelentősnek 
minősíteni a promótereik és részvényeseik 
potenciálisan nagy ügyfélköre, 
potenciálisan magas piaci kapitalizációjuk, 
az értéküket fedező eszköztartalék 
potenciális mérete, az ügyletek 
potenciálisan nagy száma, a pénzügyi 
rendszerrel való potenciális 
összekapcsoltság vagy a potenciálisan 
határokon átnyúló használatuk miatt. A 
jelentős eszközalapú tokenekre vagy 
jelentős e-pénz-tokenekre – amelyeket sok 
birtokos használhat, és amelyek a pénzügyi 
stabilitás, a monetáris transzmissziós 
mechanizmus vagy a monetáris 
szuverenitás tekintetében különleges 
kihívásokat támaszthatnak – szigorúbb 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint 
a többi eszközalapú tokenre vagy e-pénz-
tokenre.
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stabilitás, a monetáris transzmissziós 
mechanizmus vagy a monetáris 
szuverenitás tekintetében különleges 
kihívásokat támaszthatnak – szigorúbb 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint 
a többi eszközalapú tokenre vagy e-pénz-
tokenre.

Or. en

Módosítás 116
Gunnar Beck

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az eszközalapú tokeneket elsősorban 
csereeszközként, vagyis ne értéktárolóként 
használják, az eszközalapú tokenek 
kibocsátói és a kriptoeszköz-szolgáltatók 
nem adhatnak kamatot az eszközalapú 
tokenek felhasználóinak arra az időre, amíg 
azok a szóban forgó tokeneket birtokolják. 
Egyes eszközalapú tokeneket és e-pénz-
tokeneket célszerű jelentősnek minősíteni a 
promótereik és részvényeseik potenciálisan 
nagy ügyfélköre, potenciálisan magas piaci 
kapitalizációjuk, az értéküket fedező 
eszköztartalék potenciális mérete, az 
ügyletek potenciálisan nagy száma, a 
pénzügyi rendszerrel való potenciális 
összekapcsoltság vagy a potenciálisan 
határokon átnyúló használatuk miatt. A 
jelentős eszközalapú tokenekre vagy 
jelentős e-pénz-tokenekre – amelyeket sok 
birtokos használhat, és amelyek a pénzügyi 
stabilitás, a monetáris transzmissziós 
mechanizmus vagy a monetáris 
szuverenitás tekintetében különleges 
kihívásokat támaszthatnak – szigorúbb 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint 
a többi eszközalapú tokenre vagy e-pénz-
tokenre.

(41) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az eszközalapú tokeneket elsősorban 
csereeszközként, vagyis ne értéktárolóként 
használják, az eszközalapú tokenek 
kibocsátói és a kriptoeszköz-szolgáltatók 
nem adhatnak kamatot az eszközalapú 
tokenek felhasználóinak arra az időre, amíg 
azok a szóban forgó tokeneket birtokolják. 
Egyes eszközalapú tokeneket és e-pénz-
tokeneket célszerű jelentősnek minősíteni a 
promótereik és részvényeseik potenciálisan 
nagy ügyfélköre, potenciálisan magas piaci 
kapitalizációjuk, az értéküket fedező 
eszköztartalék potenciális mérete, az 
ügyletek potenciálisan nagy száma, a 
pénzügyi rendszerrel való potenciális 
összekapcsoltság vagy a potenciálisan 
határokon átnyúló használatuk miatt. A 
jelentős eszközalapú tokenekre vagy 
jelentős e-pénz-tokenekre – amelyeket sok 
birtokos használhat, és amelyek a pénzügyi 
stabilitás tekintetében különleges 
kihívásokat támaszthatnak – szigorúbb 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint 
a többi eszközalapú tokenre vagy e-pénz-
tokenre.
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Or. en

Módosítás 117
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A jelentős eszközalapú tokenek 
nem jelentős eszközalapú tokenektől való 
elhatárolása érdekében megfelelő 
küszöbértékeket kell meghatározni. A 
küszöbértékek megfelelőségét az Európai 
Bizottságnak rendszeresen újra kell 
értékelnie. Ha az Európai Bizottság 
megállapítja, hogy a küszöbértékeket felül 
kell vizsgálni, a Bizottságnak jogalkotási 
javaslatot kell előterjesztenie a 
küszöbértékek megfelelő kiigazítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 118
Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Elő kell írni, hogy az e-pénz-
tokenek kibocsátói és a kriptoeszköz-
szolgáltatók ne fizethessenek kamatot az 
e-pénz-tokenek birtokosai számára azon 
időszakban, amelyben e birtokosok az e-
pénz-tokeneket birtokolják.

törölve

Or. en

Módosítás 119
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Ondřej Kovařík, Billy Kelleher, Ivars Ijabs, Martin Hlaváček, Stéphanie Yon-Courtin, 
Gilles Boyer

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Az e-pénz-tokenek kibocsátója által 
készített kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
tartalmaznia kell minden olyan lényeges 
információt, amelyet a potenciális 
vevőknek az adott kibocsátóval, az e-pénz-
tokenekre vonatkozó ajánlattétellel vagy a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel kapcsolatban 
ismerniük kell ahhoz, hogy megalapozott 
döntést hozhassanak a vásárlásról, és 
megértsék az e-pénz-tokenek 
kibocsátásával kapcsolatos kockázatokat. 
A kriptoeszköz-alapdokumentumnak azt is 
egyértelműen jeleznie kell, hogy az e-pénz-
tokenek birtokosai követeléssel 
rendelkeznek a tekintetben – joguk van 
arra –, hogy e-pénz-tokenjeiket bármikor 
névértéken visszaváltsák a referencia-
fiatvalutára.

(47) Az e-pénz-tokenek kibocsátója 
vagy ajánlattevője által készített 
kriptoeszköz-alapdokumentumnak 
tartalmaznia kell minden olyan lényeges 
információt, amelyet a potenciális 
vevőknek az adott kibocsátóval vagy – ha 
ismert – ajánlattevővel, az e-pénz-
tokenekre vonatkozó ajánlattétellel vagy a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
történő bevezetéssel kapcsolatban 
ismerniük kell ahhoz, hogy megalapozott 
döntést hozhassanak a vásárlásról, és 
megértsék az e-pénz-tokenek 
kibocsátásával kapcsolatos kockázatokat. 
A kriptoeszköz-alapdokumentumnak azt is 
egyértelműen jeleznie kell, hogy az e-pénz-
tokenek birtokosai követeléssel 
rendelkeznek a tekintetben – joguk van 
arra –, hogy e-pénz-tokenjeiket bármikor 
névértéken visszaváltsák a referencia-
fiatvalutára.

Or. en

Módosítás 120
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Ha az e-pénz-tokenek kibocsátója 
az e-pénz-tokenekért kapott 
pénzeszközöket befekteti, azokat a 
devizakockázatok elkerülése érdekében az 
e-pénz-tokenek referencia-pénznemében 
denominált eszközökbe kell befektetnie.

törölve
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Or. fr

Módosítás 121
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Célszerű, hogy kriptoeszköz-
szolgáltatásokat csak olyan jogi személyek 
nyújthassanak, amelyek bejegyzett 
székhelye valamely tagállamban van, és 
amelyeket a bejegyzett székhelyük szerinti 
tagállam illetékes hatósága kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyezett.

(50) Célszerű, hogy kriptoeszköz-
szolgáltatásokat csak olyan jogi személyek 
nyújthassanak, amelyek bejegyzett 
székhelye valamely tagállamban van, 
amelyek ezen állam adóilletőségével 
rendelkeznek, és amelyeket a bejegyzett 
székhelyük szerinti tagállam illetékes 
hatósága kriptoeszköz-szolgáltatóként 
engedélyezett.

Or. fr

Módosítás 122
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Célszerű, hogy kriptoeszköz-
szolgáltatásokat csak olyan jogi személyek 
nyújthassanak, amelyek bejegyzett 
székhelye valamely tagállamban van, és 
amelyeket a bejegyzett székhelyük szerinti 
tagállam illetékes hatósága kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyezett.

(50) Célszerű, hogy kriptoeszköz-
szolgáltatásokat csak olyan jogi személyek 
nyújthassanak, amelyek bejegyzett 
székhelye valamely tagállamban van, és 
amelyeket a bejegyzett székhelyük szerinti 
tagállam illetékes hatósága kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyezett, továbbá 
amelyek szervezeti struktúrájának nem 
részei olyan szervezetek, amelyek adózási 
szempontból nem együttműködő 
országokban és területeken vagy kiemelt 
kockázatot jelentő harmadik országokban 
letelepedettek.

A kriptoeszköz-szolgáltató fogalma 
nagyon tág. A kriptoeszköz-szolgáltatás 



PE693.707v01-00 104/124 AM\1233149HU.docx

HU

teljes életciklusa a lényeges, és a 
tevékenységek egyes elemeinek 
decentralizálása nem érinti a 
kriptoeszköz-szolgáltatói minősítést, és 
nem mentesíti az ilyen szolgáltatót a 
kötelezettségei alól.
A kriptoeszköz-szolgáltatói minősítés az 
utazási szabály alkalmazásához vezet, 
amely előírja a kriptoeszköz-szolgáltatók 
számára, hogy az ügyletek 
kezdeményezője és kedvezményezettje 
tekintetében az „ismerd az ügyfeledet” elv 
alapján és a pénzmosás elleni küzdelem 
keretében széles körű ellenőrzéseket 
végezzenek.

Or. en

Módosítás 123
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját 
kezdeményezésükre harmadik országbeli 
vállalkozás kriptoeszköz-szolgáltatásait 
vegyék igénybe. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
letelepedett személy kezdeményezésére 
nyújt kriptoeszköz-szolgáltatást, az nem 
minősülhet az Unióban nyújtott 
szolgáltatásnak. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres, illetve az Unióban kriptoeszköz-
szolgáltatásokat vagy -tevékenységeket 
promotál vagy hirdet, az nem minősülhet 
az ügyfél saját kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak. Ilyen esetben a 
harmadik országbeli vállalkozásnak 

(51) A kriptoeszközök eredendően 
digitális jellege miatt harmadik országbeli 
vállalkozások gyakran képesek arra, hogy 
bármiféle uniós fizikai vagy jogi jelenlét 
nélkül uniós ügyfeleknek kínálják fel 
szolgáltatásaikat. Ez annak jelentős 
kockázatával jár, hogy kijátsszák az e 
rendeletben foglalt normákat, és az 
Unióban engedélyezett kriptoeszköz-
szolgáltatók versenyhátrányba kerülnek a 
harmadik országbeli versenytársakkal 
szemben. Ezért semmilyen jogi vagy 
természetes személy számára nem szabad 
megengedni, hogy uniós polgárok 
számára nem alkalmi jelleggel 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat nyújtson 
anélkül, hogy jogi képviselővel 
rendelkezne az Unióban és e rendelet 
alapján engedélyt szerezne, még akkor 
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kriptoeszköz-szolgáltatóként 
engedélyeztetnie kell magát.

sem, ha a szolgáltatásokat kizárólag az 
uniós ügyfelek saját kezdeményezésére 
nyújtják. Az ESMA-nak nyomon kell 
követnie e rendelet harmadik országbeli 
szereplők általi kijátszásának 
nagyságrendjét és súlyosságát, és erről 
évente jelentést kell tennie, valamint 
lehetséges ellenintézkedéseket kell 
javasolnia. Az Európai Bizottságnak 
végső jelentésében elemeznie kell e 
rendelet harmadik országbeli szereplők 
általi kijátszásának nagyságrendjét és 
súlyosságát, és konkrét és hatékony, 
visszatartó erejű szankciókra kell 
javaslatot tennie e szervezetek 
tekintetében, hogy véget vessen e 
kijátszásnak vagy jelentősen visszaszorítsa 
azt.

Or. en

Módosítás 124
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kezdeményezésükre 
harmadik országbeli vállalkozás 
kriptoeszköz-szolgáltatásait vegyék 
igénybe. Ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás az Unióban letelepedett 
személy kezdeményezésére nyújt 
kriptoeszköz-szolgáltatást, az nem 
minősülhet az Unióban nyújtott 
szolgáltatásnak. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres, illetve az Unióban kriptoeszköz-
szolgáltatásokat vagy -tevékenységeket 
promotál vagy hirdet, az nem minősülhet 
az ügyfél saját kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak. Ilyen esetben a 

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kizárólagos 
kezdeményezésükre harmadik országbeli 
vállalkozás kriptoeszköz-szolgáltatásait 
vegyék igénybe. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
letelepedett személy kizárólagos 
kezdeményezésére nyújt kriptoeszköz-
szolgáltatást, az nem minősülhet az Unió 
területén nyújtott szolgáltatásnak. Ha egy 
harmadik országbeli vállalkozás az 
Unióban ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres, illetve az Unióban 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat vagy -
tevékenységeket promotál vagy hirdet, az 
nem minősülhet az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
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harmadik országbeli vállalkozásnak 
kriptoeszköz-szolgáltatóként 
engedélyeztetnie kell magát.

szolgáltatásnak. Ilyen esetben a harmadik 
országbeli vállalkozásnak kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyeztetnie kell 
magát. Az a gyakorlat, amelynek 
keretében a harmadik országbeli 
vállalkozás üzleti feltételeiben általános 
záradékokat szerepeltet, vagy az online 
felugró „Elfogadom” ablakok használata, 
amelyek révén az ügyfelek kijelentik, hogy 
az ügyletet az ügyfél kizárólagos 
kezdeményezésére hajtották végre, nem 
tekinthető az e rendeletben foglalt 
szabályok kijátszására tett kísérletnek.

Or. en

Módosítás 125
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kezdeményezésükre 
harmadik országbeli vállalkozás 
kriptoeszköz-szolgáltatásait vegyék 
igénybe. Ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás az Unióban letelepedett 
személy kezdeményezésére nyújt 
kriptoeszköz-szolgáltatást, az nem 
minősülhet az Unióban nyújtott 
szolgáltatásnak. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres, illetve az Unióban kriptoeszköz-
szolgáltatásokat vagy -tevékenységeket 
promotál vagy hirdet, az nem minősülhet 
az ügyfél saját kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak. Ilyen esetben a 
harmadik országbeli vállalkozásnak 
kriptoeszköz-szolgáltatóként 
engedélyeztetnie kell magát.

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kizárólagos 
kezdeményezésükre harmadik országbeli 
vállalkozás kriptoeszköz-szolgáltatásait 
vegyék igénybe. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
letelepedett személy kizárólagos 
kezdeményezésére nyújt kriptoeszköz-
szolgáltatást, az nem minősülhet az Unió 
területén nyújtott szolgáltatásnak. Ha egy 
harmadik országbeli vállalkozás az 
Unióban ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres, illetve az Unióban 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat vagy -
tevékenységeket promotál vagy hirdet, az 
nem minősülhet az ügyfél saját kizárólagos 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak. Ilyen esetben a harmadik 
országbeli vállalkozásnak kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyeztetnie kell 
magát. Az a gyakorlat, amelynek 
keretében a harmadik országbeli 
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vállalkozás üzleti feltételeiben általános 
záradékokat szerepeltet, vagy az online 
felugró „Elfogadom” ablakok használata, 
amelyek révén az ügyfelek kijelentik, hogy 
az ügyletet az ügyfél kizárólagos 
kezdeményezésére hajtották végre, nem 
tekinthető az e rendeletben foglalt 
szabályok kijátszására tett kísérletnek.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a fordított ajánlattételt, tekintettel arra, hogy nagy külföldi (amerikai és ázsiai) 
platformok jelentős volumenben bonyolítanak le ügyleteket európai befektetőkkel. Ezért a 
kriptoeszköz-szolgáltatások területén alkalmazott fordított ajánlattételi gyakorlatok pontosabb 
szabályozása érdekében javasoljuk az (51) preambulumbekezdés, valamint e rendelet 
cikkeinek kötelező és kifejezett rendelkezésekkel való kiegészítését a MiFID II. irányelv 42. 
cikkének és a MiFIR-rendelet 46. cikke (5) bekezdésének mintájára.

Módosítás 126
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kezdeményezésükre 
harmadik országbeli vállalkozás 
kriptoeszköz-szolgáltatásait vegyék 
igénybe. Ha egy harmadik országbeli 
vállalkozás az Unióban letelepedett 
személy kezdeményezésére nyújt 
kriptoeszköz-szolgáltatást, az nem 
minősülhet az Unióban nyújtott 
szolgáltatásnak. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
keres, illetve az Unióban kriptoeszköz-
szolgáltatásokat vagy -tevékenységeket 
promotál vagy hirdet, az nem minősülhet 
az ügyfél saját kezdeményezésére 
biztosított szolgáltatásnak. Ilyen esetben a 
harmadik országbeli vállalkozásnak 

(51) A rendelet nem érintheti az 
Unióban letelepedett személyek azon 
lehetőségét, hogy saját kizárólagos 
kezdeményezésükre harmadik országbeli 
vállalkozás kriptoeszköz-szolgáltatásait 
vegyék igénybe. Ha egy harmadik 
országbeli vállalkozás az Unióban 
letelepedett személy kizárólagos 
kezdeményezésére nyújt kriptoeszköz-
szolgáltatást, az nem minősülhet az 
Unióban nyújtott szolgáltatásnak. Ha egy 
harmadik országbeli vállalkozás az 
Unióban ügyfeleket vagy potenciális 
ügyfeleket keres, illetve az Unióban 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat vagy -
tevékenységeket promotál vagy hirdet, az 
nem minősülhet az ügyfél saját 
kezdeményezésére biztosított 
szolgáltatásnak. Ilyen esetben a harmadik 
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kriptoeszköz-szolgáltatóként 
engedélyeztetnie kell magát.

országbeli vállalkozásnak kriptoeszköz-
szolgáltatóként engedélyeztetnie kell 
magát. Az a gyakorlat, amelynek 
keretében a harmadik országbeli 
vállalkozás üzleti feltételeiben általános 
záradékokat szerepeltet, vagy az online 
felugró „Elfogadom” ablakok használata, 
amelyek révén az ügyfelek kijelentik, hogy 
az ügyletet az ügyfél kizárólagos 
kezdeményezésére hajtották végre, nem 
tekinthető az e rendeletben foglalt 
szabályok kijátszására tett kísérletnek.

Or. en

Módosítás 127
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
jelenlegi viszonylag kis méretére tekintettel 
az ilyen szolgáltatók engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó hatáskört az 
illetékes nemzeti hatóságokra kell ruházni. 
Az engedély megadására, visszavonására, 
illetve az engedélyezés elutasítására 
vonatkozó hatáskört azon tagállam 
illetékes hatóságára kell ruházni, amelyben 
a szervezet bejegyzett székhelye található. 
Az engedélyben fel kell tüntetni azokat a 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat, amelyekre a 
kriptoeszköz-szolgáltató engedéllyel 
rendelkezik, és az engedélynek az Unió 
egészében érvényesnek kell lennie.

(52) A kriptoeszköz-szolgáltatók 
jelenlegi viszonylag kis méretére tekintettel 
az ilyen szolgáltatók engedélyezésére és 
felügyeletére vonatkozó hatáskört az 
illetékes nemzeti hatóságokra kell ruházni. 
Az engedély megadására, visszavonására, 
illetve az engedélyezés elutasítására 
vonatkozó hatáskört azon tagállam 
illetékes hatóságára kell ruházni, amelyben 
a szervezet bejegyzett székhelye található. 
Az engedélyben fel kell tüntetni azokat a 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat, amelyekre a 
kriptoeszköz-szolgáltató engedéllyel 
rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 128
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
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54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó egyes vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy előzetes engedély 
nélkül nyújtsanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU irányelv alapján 
engedélyezett hitelintézeteknek ne kelljen 
újabb engedélyt kérniük a kriptoeszköz-
szolgáltatások nyújtásához. Célszerű 
továbbá a 2014/65/EU irányelv alapján 
engedélyezett befektetési vállalkozások 
számára is lehetővé tenni, hogy újabb 
engedély kérelmezése nélkül 
nyújthassanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat az Unióban, ha az általuk 
nyújtani kívánt kriptoeszköz-
szolgáltatások hasonlóak az említett 
irányelv alapján általuk nyújtott 
befektetési szolgáltatásokhoz.

törölve

Or. fr

Módosítás 129
Eero Heinäluoma, Victor Negrescu, Pedro Marques

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó egyes vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy előzetes engedély 
nélkül nyújtsanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU irányelv alapján 
engedélyezett hitelintézeteknek ne kelljen 
újabb engedélyt kérniük a kriptoeszköz-
szolgáltatások nyújtásához. Célszerű 
továbbá a 2014/65/EU irányelv alapján 
engedélyezett befektetési vállalkozások 

törölve
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számára is lehetővé tenni, hogy újabb 
engedély kérelmezése nélkül 
nyújthassanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat az Unióban, ha az általuk 
nyújtani kívánt kriptoeszköz-
szolgáltatások hasonlóak az említett 
irányelv alapján általuk nyújtott 
befektetési szolgáltatásokhoz.

Or. en

Módosítás 130
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó egyes vállalkozások számára 
lehetővé kell tenni, hogy előzetes engedély 
nélkül nyújtsanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézeteknek ne kelljen újabb 
engedélyt kérniük a kriptoeszköz-
szolgáltatások nyújtásához. Célszerű 
továbbá a 2014/65/EU irányelv alapján 
engedélyezett befektetési vállalkozások 
számára is lehetővé tenni, hogy újabb 
engedély kérelmezése nélkül nyújthassanak 
kriptoeszköz-szolgáltatásokat az Unióban, 
ha az általuk nyújtani kívánt kriptoeszköz-
szolgáltatások hasonlóak az említett 
irányelv alapján általuk nyújtott befektetési 
szolgáltatásokhoz.

(54) A pénzügyi szolgáltatásokra 
vonatkozó uniós jogszabályok hatálya alá 
tartozó egyes vállalkozások, köztük a 
pénzügyi piaci infrastruktúrák üzemeltetői 
számára lehetővé kell tenni, hogy előzetes 
engedély nélkül nyújtsanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat. Célszerű, hogy a 
2013/36/EU irányelv alapján engedélyezett 
hitelintézeteknek ne kelljen újabb 
engedélyt kérniük a kriptoeszköz-
szolgáltatások nyújtásához. Célszerű, hogy 
a 648/2012/EU rendelet alapján 
engedélyezett központi szerződő feleknek, 
a 909/2014/EU rendelet alapján 
engedélyezett központi értéktáraknak és a 
2014/65/EU rendelet alapján 
engedélyezett szabályozott piacoknak ne 
kelljen újabb engedélyt kérniük a 
kriptoeszköz-szolgáltatások nyújtásához. 
Célszerű továbbá a 2014/65/EU irányelv 
alapján engedélyezett befektetési 
vállalkozások számára is lehetővé tenni, 
hogy újabb engedély kérelmezése nélkül 
nyújthassanak kriptoeszköz-
szolgáltatásokat az Unióban, ha az általuk 
nyújtani kívánt kriptoeszköz-szolgáltatások 
hasonlóak az említett irányelv alapján 
általuk nyújtott befektetési 
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szolgáltatásokhoz.

Or. en

Indokolás

A központi szerződő felek szigorú szabályozás hatálya alá tartoznak, és magas szintű 
szabályozási standardoknak tesznek eleget. Az e szervezetek által nyújtott bizonyos 
szolgáltatások ezért egyenértékűnek tekinthetők a kriptoeszköz-szolgáltatók által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

Módosítás 131
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak meg kell felelniük 
bizonyos prudenciális követelményeknek. 
E prudenciális követelményeket az általuk 
nyújtott szolgáltatások típusától függően 
rögzített összegként vagy az előző évi 
állandó általános költségeik arányában kell 
meghatározni.

(56) A fogyasztók védelmének 
biztosítása érdekében a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak meg kell felelniük 
bizonyos prudenciális követelményeknek. 
E prudenciális követelményeket az általuk 
nyújtott szolgáltatások típusától függően 
rögzített összegként vagy az előző évi 
állandó általános költségeik arányában kell 
meghatározni. E követelménynek 
mindazonáltal arányosnak kell lennie, és 
nem tántoríthatja el a potenciális 
befektetőket az uniós piactól.

Or. pl

Módosítás 132
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A kriptoeszköz-szolgáltatókra 
szigorú szervezeti követelményeknek kell 

(57) A kriptoeszköz-szolgáltatókra 
szigorú szervezeti követelményeknek kell 
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vonatkozniuk. Vezetőiknek és fő 
részvényeseiknek a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak és 
üzletileg megbízhatónak kell lenniük. A 
kriptoeszköz-szolgáltatóknak megfelelő 
készségekkel, tudással és szakértelemmel 
rendelkező vezetést és személyzetet kell 
alkalmazniuk, és minden észszerű lépést 
meg kell tenniük feladataik ellátása 
érdekében, többek között ki kell 
dolgozniuk egy üzletmenet-folytonossági 
tervet is. Megbízható belsőkontroll- és 
kockázatértékelési mechanizmussal, 
valamint a kapott információk integritását 
és bizalmas jellegét garantáló megfelelő 
rendszerrel is rendelkezniük kell. A 
kriptoeszköz-szolgáltatóknak megfelelő 
eljárásokkal kell rendelkezniük az általuk 
nyújtott kriptoeszközökkel kapcsolatos 
ügyletek, megbízások és szolgáltatások 
nyilvántartására. Rendelkezniük kell az 
ügyfelek által potenciálisan elkövetett piaci 
visszaélések felderítésére szolgáló 
rendszerekkel is.

vonatkozniuk. Vezetőiknek és fő 
részvényeseiknek a pénzmosás és a 
terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem 
szempontjából szakmailag alkalmasnak 
kell lenniük. A kriptoeszköz-
szolgáltatóknak megfelelő készségekkel, 
tudással és szakértelemmel rendelkező 
vezetést és személyzetet kell alkalmazniuk, 
és minden észszerű lépést meg kell tenniük 
feladataik ellátása érdekében, többek 
között ki kell dolgozniuk egy üzletmenet-
folytonossági tervet is. Megbízható 
belsőkontroll- és kockázatértékelési 
mechanizmussal, valamint a kapott 
információk integritását és bizalmas 
jellegét garantáló megfelelő rendszerrel is 
rendelkezniük kell. A kriptoeszköz-
szolgáltatóknak megfelelő eljárásokkal kell 
rendelkezniük az általuk nyújtott 
kriptoeszközökkel kapcsolatos ügyletek, 
megbízások és szolgáltatások 
nyilvántartására. Rendelkezniük kell az 
ügyfelek által potenciálisan elkövetett piaci 
visszaélések felderítésére szolgáló 
rendszerekkel is.

Or. fr

Módosítás 133
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Szükséges biztosítani a 
felhasználók kriptoeszköz-piacokba vetett 
bizalmát és a piac integritását. Ezért 
szabályokat kell megállapítani a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
bevezetett kriptoeszközökkel kapcsolatos 
piaci visszaélések megakadályozása 
céljából. A kriptoeszköz-kibocsátók és a 
kriptoeszköz-szolgáltatók azonban igen 
gyakran kkv-k, amelyekre aránytalan 
lenne alkalmazni az 596/2014/EU európai 

(64) Szükséges biztosítani a 
felhasználók kriptoeszköz-piacokba vetett 
bizalmát és a piac integritását. Ezért 
szabályokat kell megállapítani a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
bevezetett kriptoeszközökkel kapcsolatos 
piaci visszaélések megakadályozása 
céljából.
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parlamenti és tanácsi rendelet44 összes 
rendelkezését. Ezért egyedi szabályok 
megállapításával célszerű megtiltani 
azokat a magatartásokat – például a 
kriptoeszköz-piacokat érintő bennfentes 
kereskedést, bennfentes információk 
jogosulatlan megosztását és piaci 
manipulációt –, amelyek alááshatják a 
felhasználók kriptoeszköz-piacokba vetett 
bizalmát és a kriptoeszköz-piacok 
integritását. A kriptoeszközöket érintő 
piaci visszaélésekre vonatkozó egyedi 
szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a 
kriptoeszközöket kriptoeszköz-kereskedési 
platformra bevezették.
_________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) 
a piaci visszaélésekről (piaci 
visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 
2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK 
és a 2004/72/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 173., 
2014.6.12., 1. o.).

Or. en

Módosítás 134
Patryk Jaki
az ECR képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Szükséges biztosítani a 
felhasználók kriptoeszköz-piacokba vetett 
bizalmát és a piac integritását. Ezért 
szabályokat kell megállapítani a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
bevezetett kriptoeszközökkel kapcsolatos 
piaci visszaélések megakadályozása 
céljából. A kriptoeszköz-kibocsátók és a 
kriptoeszköz-szolgáltatók azonban igen 

(64) Szükséges biztosítani a 
felhasználók kriptoeszköz-piacokba vetett 
bizalmát és a piac integritását. Ezért 
szabályokat kell megállapítani a 
kriptoeszköz-kereskedési platformra 
bevezetett kriptoeszközökkel kapcsolatos 
piaci visszaélések megakadályozása 
céljából. A kriptoeszköz-kibocsátók és a 
kriptoeszköz-szolgáltatók azonban igen 



PE693.707v01-00 114/124 AM\1233149HU.docx

HU

gyakran kkv-k, amelyekre aránytalan lenne 
alkalmazni az 596/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet44 összes 
rendelkezését. Ezért egyedi szabályok 
megállapításával célszerű megtiltani azokat 
a magatartásokat – például a kriptoeszköz-
piacokat érintő bennfentes kereskedést, 
bennfentes információk jogosulatlan 
megosztását és piaci manipulációt –, 
amelyek alááshatják a felhasználók 
kriptoeszköz-piacokba vetett bizalmát és a 
kriptoeszköz-piacok integritását. A 
kriptoeszközöket érintő piaci 
visszaélésekre vonatkozó egyedi 
szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a 
kriptoeszközöket kriptoeszköz-kereskedési 
platformra bevezették.

gyakran kkv-k, amelyekre aránytalan lenne 
alkalmazni az 596/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet44 összes 
rendelkezését. Ezért egyedi szabályok 
megállapításával célszerű megtiltani azokat 
a magatartásokat – például a kriptoeszköz-
piacokat érintő bennfentes kereskedést, 
bennfentes információk jogosulatlan 
megosztását és piaci manipulációt –, 
amelyek alááshatják a felhasználók 
kriptoeszköz-piacokba vetett bizalmát és a 
kriptoeszköz-piacok integritását. A 
kriptoeszközöket érintő piaci 
visszaélésekre vonatkozó egyedi 
szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a 
kriptoeszközöket kriptoeszköz-kereskedési 
platformra bevezették. Az elveknek 
arányosnak kell lenniük, és nem 
képezhetnek túlzott terhet, különösen a 
kkv-k számára, amelyek könnyen másik 
joghatóságban hozhatják létre 
központjukat, miközben továbbra is 
hozzáférést biztosítanak uniós fogyasztók 
számára kriptoeszközökhöz.

_________________ _________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 
piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 
szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 
1. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 
596/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a 
piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről 
szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 
2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 
2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 173., 2014.6.12., 
1. o.).

Or. pl

Módosítás 135
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(65) Az illetékes hatóságokat megfelelő 
hatáskörrel kell felruházni a 
kriptoeszközök – köztük az eszközalapú 
tokenek és az e-pénz-tokenek – 
kibocsátásának, valamint a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak a felügyeletéhez, ideértve a 
kriptoeszköz-kibocsátás vagy a 
kriptoeszköz-szolgáltatás felfüggesztésére 
vagy megtiltására vonatkozó hatáskört, 
továbbá a piaci visszaélésre vonatkozó 
szabályok megsértésének kivizsgálására 
vonatkozó hatáskört. A kriptoeszközpiacok 
határokon átnyúló jellege miatt az illetékes 
hatóságoknak együtt kell működniük 
egymással annak érdekében, hogy 
felderítsék és megakadályozzák a 
kriptoeszközökre és a kriptoeszközpiacokra 
vonatkozó jogi keret megsértéseit. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy szankciókat 
szabjanak ki a kriptoeszközök – köztük az 
eszközalapú tokenek és az e-pénz-tokenek 
– kibocsátóira és a kriptoeszköz-
szolgáltatókra.

(65) Az ESMA-t megfelelő hatáskörrel 
kell felruházni a kriptoeszközök – köztük 
az eszközalapú tokenek – kibocsátásának, 
valamint a kriptoeszköz-szolgáltatóknak a 
felügyeletéhez, ideértve a kriptoeszköz-
kibocsátás vagy a kriptoeszköz-szolgáltatás 
felfüggesztésére vagy megtiltására 
vonatkozó hatáskört, továbbá a piaci 
visszaélésre vonatkozó szabályok 
megsértésének kivizsgálására vonatkozó 
hatáskört. A kriptoeszközpiacok határokon 
átnyúló jellege miatt a felügyelet 
következetességének és hatékonyságának 
biztosítása érdekében egyetlen európai 
felügyeleti hatóságnak kell felelősnek 
lennie a kriptoeszközök és a kriptoeszköz-
szolgáltatók felügyeletéért. Az ESMA-nak 
együtt kell működnie az érintett tagállami 
hatóságokkal annak érdekében, hogy 
felderítse és megakadályozza a 
kriptoeszközökre és a kriptoeszközpiacokra 
vonatkozó jogi keret megsértéseit. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy szankciókat 
szabjanak ki a kriptoeszközök – köztük az 
eszközalapú tokenek és az e-pénz-tokenek 
– kibocsátóira és a kriptoeszköz-
szolgáltatókra.

Or. en

Módosítás 136
France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az illetékes hatóságokat megfelelő 
hatáskörrel kell felruházni a 
kriptoeszközök – köztük az eszközalapú 
tokenek és az e-pénz-tokenek – 
kibocsátásának, valamint a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak a felügyeletéhez, ideértve a 
kriptoeszköz-kibocsátás vagy a 
kriptoeszköz-szolgáltatás felfüggesztésére 

(65) Az illetékes nemzeti hatóságokat 
megfelelő hatáskörrel kell felruházni a 
kriptoeszközök – köztük az eszközalapú 
tokenek és az e-pénz-tokenek – 
kibocsátásának, valamint a kriptoeszköz-
szolgáltatóknak a felügyeletéhez, ideértve a 
kriptoeszköz-kibocsátás vagy a 
kriptoeszköz-szolgáltatás felfüggesztésére 
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vagy megtiltására vonatkozó hatáskört, 
továbbá a piaci visszaélésre vonatkozó 
szabályok megsértésének kivizsgálására 
vonatkozó hatáskört. A kriptoeszközpiacok 
határokon átnyúló jellege miatt az illetékes 
hatóságoknak együtt kell működniük 
egymással annak érdekében, hogy 
felderítsék és megakadályozzák a 
kriptoeszközökre és a kriptoeszközpiacokra 
vonatkozó jogi keret megsértéseit. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy szankciókat 
szabjanak ki a kriptoeszközök – köztük az 
eszközalapú tokenek és az e-pénz-tokenek 
– kibocsátóira és a kriptoeszköz-
szolgáltatókra.

vagy megtiltására vonatkozó hatáskört, 
továbbá a piaci visszaélésre vonatkozó 
szabályok megsértésének kivizsgálására 
vonatkozó hatáskört. A kriptoeszközpiacok 
határokon átnyúló jellege miatt az illetékes 
hatóságoknak együtt kell működniük 
egymással annak érdekében, hogy 
felderítsék és megakadályozzák a 
kriptoeszközökre és a kriptoeszközpiacokra 
vonatkozó jogi keret megsértéseit. Az 
illetékes hatóságoknak hatáskörrel kell 
rendelkezniük arra is, hogy szankciókat 
szabjanak ki a kriptoeszközök – köztük az 
eszközalapú tokenek és az e-pénz-tokenek 
– kibocsátóira és a kriptoeszköz-
szolgáltatókra.

Or. fr

Módosítás 137
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
65 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65a) Az illetékes hatóságok megfelelő 
felügyeleti intézkedést hoznak, 
amennyiben feltárják, hogy egy 
eszközalapú tokent fizetőeszközként 
használnak fel. Mielőtt mérlegelnék a 
kibocsátó engedélyének visszavonását, 
közzétehetik a tényt, hogy az adott 
eszközalapú tokent egyre inkább 
fizetőeszközként használják fel. Adott 
esetben valamennyi szabályozott szervezet 
számára megtilthatják az eszközalapú 
token elfogadását és az abba való 
befektetéssel kapcsolatos bármely 
szolgáltatásokat is.

Or. en

Módosítás 138
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France Jamet

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) A jelentős eszközalapú tokenek 
határokon átnyúló jelleggel is használhatók 
csereeszközként, illetve nagy volumenű 
fizetési műveletek lebonyolítására. A 
tagállamok közötti felügyeleti arbitrázs 
elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
felügyeletét – az eszközalapú tokenek 
jelentőssé minősítésének időpontjától – az 
EBH lássa el.

(66) A jelentős eszközalapú tokenek 
határokon átnyúló jelleggel is használhatók 
csereeszközként, illetve nagy volumenű 
fizetési műveletek lebonyolítására. A 
tagállamok közötti felügyeleti arbitrázs 
elkerülése érdekében helyénvaló, hogy a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátóinak 
felügyeletét – az eszközalapú tokenek 
jelentőssé minősítésének időpontjától – a 
tagállamokkal együttműködésben az EBH 
lássa el.

Or. fr

Módosítás 139
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) Célszerű, hogy az EBH létrehozza 
a jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak felügyeleti kollégiumát. Az 
említett kibocsátók általában központi 
szereplői az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátását, átruházását és a birtokosok 
részére történő forgalmazását végző 
szervezetek hálózatának. A felügyeleti 
kollégiumnak ezért a tagjai között kell 
tudnia az érintett szervezetek illetékes 
hatóságait, a többek között a 
tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezeléssel és – a jelentős eszközalapú 
tokenek kereskedésbe történő bevezetése 
esetén – a kriptoeszköz-kereskedési 
platformok működtetésével foglalkozó 
kriptoeszköz-szolgáltatók illetékes 
hatóságait, valamint a jelentős eszközalapú 

(67) Célszerű, hogy az ESMA 
létrehozza a jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak felügyeleti kollégiumát. Az 
említett kibocsátók általában központi 
szereplői az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátását, átruházását és a birtokosok 
részére történő forgalmazását végző 
szervezetek hálózatának. A felügyeleti 
kollégiumnak ezért a tagjai között kell 
tudnia az érintett szervezetek illetékes 
hatóságait, a többek között a 
tartalékeszközökre vonatkozó 
letétkezeléssel és – a jelentős eszközalapú 
tokenek kereskedésbe történő bevezetése 
esetén – a kriptoeszköz-kereskedési 
platformok működtetésével foglalkozó 
kriptoeszköz-szolgáltatók illetékes 
hatóságait, valamint a jelentős eszközalapú 
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tokenekre vonatkozó, birtokosok nevében 
történő letétkezeléssel és adminisztrációval 
foglalkozó kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatóságait. A felügyeleti 
kollégiumnak elő kell segítenie a tagjai 
közötti együttműködést és 
információcserét, továbbá nem kötelező 
erejű véleményeket kell kiadnia akkor, ha a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
vagy a jelentős eszközalapú tokenekkel 
kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző érintett szervezetek 
tekintetében felügyeleti intézkedésekre 
vagy engedélymódosításra kerül sor.

tokenekre vonatkozó, birtokosok nevében 
történő letétkezeléssel és adminisztrációval 
foglalkozó kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatóságait. A felügyeleti 
kollégiumnak elő kell segítenie a tagjai 
közötti együttműködést és 
információcserét, továbbá nem kötelező 
erejű véleményeket kell kiadnia akkor, ha a 
jelentős eszközalapú tokenek kibocsátói 
vagy a jelentős eszközalapú tokenekkel 
kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző érintett szervezetek 
tekintetében felügyeleti intézkedésekre 
vagy engedélymódosításra kerül sor. Ha 
egy jelentős eszközalapú token kibocsátója 
egyben egy jelentős e-pénz-token 
kibocsátója is, szervezetenként csak egy 
kollégiumot kell létrehozni. Ez biztosítani 
fogja, hogy a döntéseket valamennyi 
releváns információ rendelkezésre állása 
mellett, holisztikusan hozzák meg.

Or. en

Módosítás 140
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Célszerű, hogy az e-pénz-tokenek 
kibocsátóinak felügyeletét a 2009/110/EK 
irányelv szerinti felügyeletért felelős 
illetékes hatóságok lássák el. Mivel 
azonban a jelentős e-pénz-tokenek fizetési 
eszközként való használata potenciálisan 
széles körben elterjedhet, és e tokenek a 
pénzügyi stabilitásra is kockázatot 
jelenthetnek, célszerű, hogy kibocsátóik az 
illetékes hatóságok és az EBH kettős 
felügyelete alá tartozzanak. Az EBH-nak 
felügyelnie kell, hogy a jelentős e-pénz-
tokenek kibocsátói megfelelnek-e az e 
rendeletben a jelentős e-pénz-tokenekre 
vonatkozóan meghatározott kiegészítő 

(68) Célszerű, hogy az e-pénz-tokenek 
kibocsátóinak felügyeletét a 2009/110/EK 
irányelv szerinti felügyeletért felelős 
illetékes hatóságok lássák el. Mivel 
azonban a jelentős e-pénz-tokenek fizetési 
eszközként való használata potenciálisan 
széles körben elterjedhet, és e tokenek a 
pénzügyi stabilitásra is kockázatot 
jelenthetnek, célszerű, hogy kibocsátóik az 
illetékes hatóságok és az ESMA kettős 
felügyelete alá tartozzanak. Az ESMA-nak 
felügyelnie kell, hogy a jelentős e-pénz-
tokenek kibocsátói megfelelnek-e az e 
rendeletben a jelentős e-pénz-tokenekre 
vonatkozóan meghatározott kiegészítő 
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követelményeknek. követelményeknek.

Or. en

Módosítás 141
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Célszerű, hogy az EBH létrehozza 
a jelentős e-pénz-tokenek kibocsátóinak 
felügyeleti kollégiumát. A jelentős e-pénz-
tokenek kibocsátói általában központi 
szereplői az ilyen kriptoeszközök 
kibocsátását, átruházását és a birtokosok 
részére történő forgalmazását végző 
szervezetek hálózatának. A jelentős e-
pénz-tokenek kibocsátóira vonatkozó 
felügyeleti kollégiumnak ezért a tagjai 
között kell tudnia az érintett szervezetek 
illetékes hatóságait, a többek között – a 
jelentős e-pénz-tokenek kereskedésbe 
történő bevezetése esetén – a kriptoeszköz-
kereskedési platformok működtetésével 
foglalkozó kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatóságait, valamint a jelentős e-
pénz-tokenekre vonatkozó, birtokosok 
nevében történő letétkezeléssel és 
adminisztrációval foglalkozó kriptoeszköz-
szolgáltatók illetékes hatóságait. A jelentős 
e-pénz-tokenek kibocsátóira vonatkozó 
felügyeleti kollégiumnak elő kell segítenie 
a tagjai közötti együttműködést és 
információcserét, továbbá nem kötelező 
erejű véleményeket kell kiadnia akkor, ha a 
jelentős e-pénz-tokenek kibocsátói vagy a 
jelentős e-pénz-tokenekkel kapcsolatban 
szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző érintett szervezetek 
tekintetében engedélymódosításra vagy 
felügyeleti intézkedésekre kerül sor.

(69) Célszerű, hogy az ESMA 
létrehozza a jelentős e-pénz-tokenek 
kibocsátóinak felügyeleti kollégiumát. A 
jelentős e-pénz-tokenek kibocsátói 
általában központi szereplői az ilyen 
kriptoeszközök kibocsátását, átruházását és 
a birtokosok részére történő forgalmazását 
végző szervezetek hálózatának. A jelentős 
e-pénz-tokenek kibocsátóira vonatkozó 
felügyeleti kollégiumnak ezért a tagjai 
között kell tudnia az érintett szervezetek 
illetékes hatóságait, a többek között – a 
jelentős e-pénz-tokenek kereskedésbe 
történő bevezetése esetén – a kriptoeszköz-
kereskedési platformok működtetésével 
foglalkozó kriptoeszköz-szolgáltatók 
illetékes hatóságait, valamint a jelentős e-
pénz-tokenekre vonatkozó, birtokosok 
nevében történő letétkezeléssel és 
adminisztrációval foglalkozó kriptoeszköz-
szolgáltatók illetékes hatóságait. A jelentős 
e-pénz-tokenek kibocsátóira vonatkozó 
felügyeleti kollégiumnak elő kell segítenie 
a tagjai közötti együttműködést és 
információcserét, továbbá nem kötelező 
erejű véleményeket kell kiadnia akkor, ha a 
jelentős e-pénz-tokenek kibocsátói vagy a 
jelentős e-pénz-tokenekkel kapcsolatban 
szolgáltatásokat nyújtó vagy 
tevékenységeket végző érintett szervezetek 
tekintetében engedélymódosításra vagy 
felügyeleti intézkedésekre kerül sor. Ha 
egy jelentős e-pénz-token kibocsátója 
egyben egy jelentős eszközalapú token 
kibocsátója is, szervezetenként csak egy 
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kollégiumot kell létrehozni. Ez biztosítani 
fogja, hogy a döntéseket valamennyi 
releváns információ rendelkezésre állása 
mellett, holisztikusan hozzák meg.

Or. en

Módosítás 142
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak felügyelete céljából az 
EBH-nak hatáskörrel kell rendelkeznie 
többek között helyszíni ellenőrzések 
elvégzésére, felügyeleti intézkedések 
meghozatalára és bírságok kiszabására. Az 
EBH-nak hatáskörrel kell rendelkeznie 
annak felügyeletére is, hogy a jelentős e-
pénz-tokenek kibocsátói megfelelnek-e az 
e rendeletben meghatározott kiegészítő 
követelményeknek.

(70) A jelentős eszközalapú tokenek 
kibocsátóinak felügyelete céljából az 
ESMA-nak hatáskörrel kell rendelkeznie 
többek között helyszíni ellenőrzések 
elvégzésére, felügyeleti intézkedések 
meghozatalára és bírságok kiszabására. Az 
ESMA-nak hatáskörrel kell rendelkeznie 
annak felügyeletére is, hogy a jelentős e-
pénz-tokenek kibocsátói megfelelnek-e az 
e rendeletben meghatározott kiegészítő 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 143
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) Indokolt továbbá, hogy az EBH a 
költségeinek, köztük az általános 
költségeknek a fedezése érdekében díjakat 
számítson fel a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak és a jelentős e-pénz-
tokenek kibocsátóinak. A jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói esetében a 
díjnak arányosnak kell lennie a kibocsátók 

(71) Indokolt továbbá, hogy az ESMA a 
költségeinek, köztük az általános 
költségeknek a fedezése érdekében díjakat 
számítson fel a jelentős eszközalapú 
tokenek kibocsátóinak és a jelentős e-pénz-
tokenek kibocsátóinak. A jelentős 
eszközalapú tokenek kibocsátói esetében a 
díjnak arányosnak kell lennie a kibocsátók 
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tartalékeszközeinek nagyságával. A 
jelentős e-pénz-tokenek kibocsátói 
esetében a díjnak arányosnak kell lennie a 
jelentős e-pénz-tokenekért kapott 
pénzeszközök összegével.

tartalékeszközeinek nagyságával. A 
jelentős e-pénz-tokenek kibocsátói 
esetében a díjnak arányosnak kell lennie a 
jelentős e-pénz-tokenekért kapott 
pénzeszközök összegével.

Or. en

Módosítás 144
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) E rendelet egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. cikkének 
megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az 
e rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásoknak a piaci és 
technológiai fejleményekhez igazodó 
módosítására, az eszközalapú tokenek 
vagy e-pénz-tokenek jelentőssé 
minősítéséhez szükséges kritériumok és 
küszöbértékek meghatározására, valamint 
az eszközalapú tokenek vagy e-pénz-
tokenek kibocsátóinak felügyeletéért az 
EBA által felszámítható díjak típusának 
és összegének meghatározására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak45 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 

törölve
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rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.
_________________
45 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározásokat és küszöbértékeket az európai jogalkotónak kell meghatároznia.

Módosítás 145
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) E rendelet következetes 
alkalmazásának előmozdítása és ezen belül 
az uniós befektetők és a fogyasztók 
megfelelő védelme érdekében technikai 
standardokat kell kidolgozni. A 
hatékonyság érdekében helyénvaló, hogy a 
szakpolitikai döntést nem igénylő 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
az ESMA és az EBH mint jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv dolgozza 
ki, és nyújtsa be a Bizottságnak.

(73) E rendelet következetes 
alkalmazásának előmozdítása és ezen belül 
az uniós befektetők és a fogyasztók 
megfelelő védelme érdekében technikai 
standardokat kell kidolgozni. A 
hatékonyság érdekében helyénvaló, hogy a 
szakpolitikai döntést nem igénylő 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
az ESMA és az EBH mint jelentős 
szakértelemmel rendelkező szerv dolgozza 
ki, és nyújtsa be a Bizottságnak. Az említett 
szabályozástechnikai standardok 
kidolgozásakor az EBH és az ESMA 
kellőképpen figyelembe veszi a pénzügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó más uniós 
jogszabályokban foglalt meglévő 
rendelkezéseket, hogy minimálisra 
csökkentse a szabályozási arbitrázs 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 146
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Antonio Maria Rinaldi, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco Zanni

Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76a) A kriptoeszközök fejlődését, 
valamint a megfelelő fogyasztóvédelmet 
akadályozó diszfunkcionális jogszabályok 
elkerülése érdekében a tagállamoknak e 
rendelet átültetésekor biztosítaniuk kell, 
hogy jogszabályaik ne hozzanak létre 
olyan szabályozási réseket a nemzeti és az 
európai jogszabályok között, amelyek 
jogbizonytalansághoz vezethetnek.

Or. it

Módosítás 147
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Victor Negrescu

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az e rendelet hatálybalépése előtt 
kibocsátott kriptoeszközökhöz kapcsolódó 
szolgáltatások és tevékenységek 
nyújtásával foglalkozó piaci szereplők 
megzavarásának elkerülése érdekében az 
ilyen kriptoeszközök kibocsátóit 
mentesíteni kell a kriptoeszköz-
alapdokumentum közzétételére vonatkozó 
kötelezettség és más alkalmazandó 
követelmények alól. Ezek az átmeneti 
rendelkezések azonban nem 
alkalmazandók az eszközalapú tokenek 
kibocsátóira, az e-pénz-tokenek 
kibocsátóira vagy a kriptoeszköz-
szolgáltatókra, ha azoknak e rendelet 
hatálybalépésekor mindenképpen 
engedélyt kell kapniuk.

törölve

Or. en
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Módosítás 148
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
79 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79a) A kriptoeszközök piacaival 
kapcsolatos felügyeleti feladatok 
leginkább az értékpapírpiaci felügyeletek 
által ellátott felügyeleti feladatokhoz 
hasonlítanak. Ezért a 
szabályozástechnikai standardok 
kidolgozása során és a kriptoeszközök 
piacaival kapcsolatos felügyeleti 
feladatokat illetően az ESMA-nak kell 
vezető hatóságként eljárnia.
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